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RESUMO 

Este tecido investigativo trata da formação dos processos identitários de professores e da 

prática docente em Arte da cidade de Teresina-PI. A busca ou novelo consistiu na somatória 

das necessidades apresentadas, negociadas entre os professores implicados no processo, e 

desenvolveu-se através do estabelecimento de ambiente interativo – a Equipe Tear – no qual a 

colaboração e a reflexão crítica foram ações motrizes, para promover a compreensão dos 

vínculos ou relações existentes entre os processos identitários e a prática docente em Arte. O 

tecido é formado pela trama polifônica da reflexão crítica de nove professores de Arte, de 

Teresina-PI, que se implicaram volitivamente nessa investigação de cunho formativo e de 

produção de conhecimento. Todos esses professores são licenciados pelo curso de Educação 

Artística, e detêm habilitação em Artes Plásticas e/ou Desenho. A textura, por nós 

denominada de “Tear identitário: a prática docente em Arte como conhecimento 

compartilhado”, é (des)(re)construção de conhecimento, derivado da reflexão crítica, em 

ambiente de colaboração, que pode ter implicações na assunção de atitudes ético-políticas na 

prática docente desse contingente. Nesse fluxo, apresentamos a questão: – Como a prática 

docente em Arte influencia e/ou é influenciada pelos processos identitários dos professores, e 

como esses interferem na busca e manifestação dos saberes envolvidos e investimento na 

profissionalização? Diante desta indagação, valemo-nos da Investigação Colaborativa, tendo a 

sociohistória como referencial teórico e como perspectiva analítica dos processos interativos e 

dialógico-reflexivos. Assim, a teoria sociohistórica, a abordagem colaborativa e a prática 

docente foram os principais componentes da urdidura. A trama metodológica contou com os 

fios da reflexão dialógica, da mediação e da colaboração. A formulação conceitual, os 

videorregistros de aula e as narrativas de formação constituíram os principais fios do substrato 

analítico da investigação. A partir dessa articulação, esses fios surgem como desveladores dos 

processos que conduzem a uma maior aproximação do pensamento sobre o par dialético 

identidade/alteridade dos partícipes envolvidos. A linguagem, nessa trama, teve importância 

essencial, em todos os momentos da busca de significado, enlaçando e conectando os 

processos identitários/alteritários, a prática docente em Arte e os conhecimentos 

compartilhados. Em tais processos que envolvem (des)(re)construções, pudemos observar 

uma estreita correlação da tríade identidade social, práticas docentes e conhecimento 

compartilhado. Nesse sentido, as teorizações vigotskianas, guetmanovianas e kopninanas 

compuseram os principais suportes para a análise das formulações conceituais; e, no que 

tange à análise do discurso, Bakhtin e Orlandi foram nossos lentes. Para esses professores, a 

experiência partilhada, ao longo do processo dessa tipologia de investigação triaxial, centrou-

se na vivência de muitos de seus pressupostos teóricos e práticos. Tal vivência possibilitou-

lhes afirmar que essa, sob a égide da colaboração, pode fazer com que a reflexão sobre a 

prática seja desencadeadora e promotora, na esfera individual, da autogestão, além de 

constituir-se em espaço de (des)(re)construção de significados, de conhecimento e de 

reinvenção de si.  

Palavras-chaves: Professor de Arte. Prática docente. Colaboração. Dialogismo. Processos 

identitários. 

 

 



ABSTRACT 

This investigative tissue is about the formation of identification processes of teachers and 

pedagogical practice of Art, in Teresina city. This search comprised the sum of the needs 

presented, agreed upon with the teachers engaged in the process, it was developed through the 

establishment of interactive environment – Loom Team – where collaboration and critical 

reflection were steering actions to promote the understanding of existing connections or 

relations within the processes of identifications and the pedagogical practice of Art. The tissue 

is formed by the polyphonic plot of the critical reflection of nine teachers of Art who engaged 

voluntarily and this investigation of formative nature and a production of knowledge. All 

these teachers have degree and the course of artistic education and especial qualification in 

Fine Arts and/or Drawing. The texture, which we denominated “Identification Loom: The 

pedagogical practice of Art as share knowledge” is (de) (re) construction of knowledge 

resulting from the critical reflection, in an environment of collaboration, which may have 

implications and ethical political attitudes in the pedagogical practice of the group. Within 

this context, we pose the following question: - How does the pedagogical practice in Art 

influence and/or be influenced by the identification processes of the teachers, and how do they 

interfere with the search and manifestation of the knowledge involved and the investment in 

professionalization?  In view of this query, we make use of the cooperative investigation, 

having social history as theoretical reference and as analytic perspective of interactive and 

dialogical-reflexive processes. Thus, social historic theory, cooperative approach and 

pedagogical practice were the major components of the plot. The methodological texture 

counted on the threads of dialogical reflexion, of mediation and of collaboration. The 

conceptual formulation, the recording in videos of classes and the narratives of formations 

were the main threads of the analytic substrate of the investigation. With this articulation, 

theses threads appear as developers of processes leading to a major approximation of the 

thought on the identity/alterity dialectical pair of the participants involved. The language 

within this plot had a decisive importance in all the moments of the search of signification, 

embracing and connecting the identification/alterative processes, the pedagogical practice of 

Art and the knowledge shared. In such processes involving (de) (re) construction, one can 

notice a close correlation of the triad social identity, pedagogical practice and knowledge 

shared. For this reason, the vigotskian, guetmanovian and kopnian theoretizations were the 

major framework for the analysis of conceptual formulations; and, as for discourse analysis, 

Baktin and Orlandi were our masters. For these teachers, the experience shared throughout the 

process of this typology of tri-axial investigation focused the experience of many theoretical 

and practical assumptions. Such an experience enabled them to state that this, with 

collaboration, can make reflection on the practice a starting and promoting element, within the 

individual level of self-management, in addition to being a space of (de)(re)construction of 

meanings, of knowledge and of reinvention per se. 

Keywords: Teacher of Art. Pedagogical practice. Collaboration. Dialogism. Identification 

process. 

 



 

RÉSUMÉ 

Cette tissu investigative est sur la formation des processus d’identification des professeurs et 

de la practique pedagogique en Art, a Teresina-PI. La cherche a consisté en l’addition de las 

necessités présentées, depuis en dialogue entre les professeurs impliqués dans le processu, et 

se a developé par moin de l´etablissement d´un environment interactive – «  l’Equipe Tear » - 

Machine à Tisser - en la collaboration et la réflexion critique ont etés actions de motivation 

pour la promotion de la compréhension de las relations existents entre les processus 

d’identification et la pratique pédagogique de l’Art. La texture est formée par la trame 

polyphonique de la réflexion de neuf professeurs d’Art qu’ils se sont engagé voluntairement 

dans cette recherche de nature formative et de production de connaissance. Tous ces 

professeurs sont licenciés en Education Artistique et ont capacité dans les Arts Plastiques 

et/ou Dessin. La texture , que nous apellons « Machine à Tisser d`Ídentification : La pratique 

pedagogique dans l´Art comme un connaissance partagé » est une (de)(re)construction de le 

connaissance, derivé de la réflexion critique dans un environment de collaboratión, que peut 

avoir implications dans les attitudes éthique-politiques dans la pratique pédagogique de ce 

group. Dans ce context, nous présentons la question suivante: Comment est-ce que la pratique 

pédagogique en l´Art peut influencer ou être influencée par les processus d´identification des 

professeurs, et quel est leur interference en la cherche et en la manifestation des savoirs et 

l´investissement dans la professionnalisation? Devant cette question, nous utilisons la 

recherche collaborative, avec la socio-historie comme reference théorique et comme 

perspective analytique des processus interactives et dialogique-reflexive. De cette façon, la 

théorie socio-histórique, l´approche collaborative et la pratique pédagogique ont etés les 

principaux components de la ourdissage. La texture méthodologique a compté avec les fils de 

la réflexion dialogique, de la médiation et de la collaboration. La formulation conceptuel, le 

« video-enregistrement » des classes et les narratives de formation onts etés les fils le plus 

importants du substract analytiquen de la recherche. Depuis cette articulation ces fills arrivent 

comme element developeur des processus conduissant a une plus grande rapprochement du 

pensé sur le pair dialetique identité/alterité des  participants. La langage, dans cette 

ourdissage, a eu une importance essentiel pendant tous les moments de la cherche de 

signification, avec l´enveloppement et la connexion des processus d´identification/d´alterité, 

la pratique pédagogique en l´Árt et les connaissances partagés. Ainsi, le théorisations 

« vigostiennes » , « guetmanoviniennes » et « kopniennes » ont composé les supports les plus 

importants pour l´analyse des formulations conceptuels ; et, concernant l´analyse du discours, 

Bakhtin et Orlandi ont etés notres maîtres. Pour ces professeurs là, l´experience partagée 

pendant le processus de cette typologie de recherche tri-axielle on a focalisé dans les 

experiences de beaucoup de leurs pressupositions théoriques et pratiques. Telle experience a 

possibilité l´affirmation que cette-ci, avec la collaboration, peut faire que la reflexion sur la 

pratique soit dechaineuse et element de promotion, au niveau individuel, de l´autogestion, au 

delá d´être un space de (de)(re)construction de significations, de connaisances et de 

reinventions de soi même. 

Mots-clés: Professeur d´Art. Pratique pédagogique. Collaboration. Dialogisme. Processus 

d´identification. 
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1 PREÂMBULO TESSITURAL 

A pesquisa no âmbito da docência torna-se, a cada dia, mais necessária no mundo 

contemporâneo, no qual o sistema educacional tem por meta principal a qualidade do ensino. 

Necessita-se, mais do nunca, neste início de milênio, na recém-inaugurada era da informação 

e do conhecimento, do que Lüdke (2001) denomina de “imaginação metodológica”, para 

enveredar na investigação educativa, haja vista as incertezas epistêmicas e outras 

necessidades igualmente variadas que contribuem para que a realidade educacional deva ser 

observada sob uma multiplicidade de olhares. Dentre os temas de maior urgência, desponta o 

da formação docente como de primeira ordem. Isto posto, acresceríamos a importância da 

pesquisa junto ao professor, da ação e da reflexão (LÜDKE, 1995). Demo (2005, p. 6-10) 

também afirma que “a base da educação escolar é a pesquisa”, pois, segundo esse autor, 

através da pesquisa, conseguimos conhecimento novo, derivado do que ele denomina de 

questionamento reconstrutivo. 

A formação continuada, a qual tem como horizonte a permanente reinvenção dos 

processos identitários individual e profissional, vem sendo desenvolvida com bastante ênfase 

na década de 1990. A essência das proposições da formação continuada, busca da 

reconstrução de ser e de estar no mundo, tem derivações incidentes no desenvolvimento da 

autonomia e autoformação profissional; no âmbito individual, estende sua ação nos processos 

do ensino-aprendizagem, que, vistos na totalidade, referem-se a uma reinvenção da cultura 

escolar. Essas transformações ou mudanças ocorrem em função não só do que ocorre em cada 

esfera, mas também pelas inter-relações, articulações e trânsito entre os diferentes contextos 

da prática cotidiana. 

Contudo, já vinha sendo objeto de estudo de Schön, Nóvoa e outros, desde a década 

anterior, época em que começou a ser delineada. Na década de 1990, houve grande volume de 

investigações nas licenciaturas, no Brasil, principalmente, nos programas de Educação, por 

professores do curso de Pedagogia. Em pesquisa do início do milênio sobre a década de 1990, 

André (2004) assinalou que os temas identidade e profissionalização docente eram 

emergentes. 

Investigações nessa perspectiva são recentes, principalmente envolvendo o tema a 

formação continuada e o ensino da Arte, portanto, se constituem em campos nos quais há 

muito que ser investigado de forma mais intensa para a produção de teorizações a partir da 

realidade cotidiana, que retroalimenta a prática docente em Arte. 



 14 

A pesquisa em Arte passou anos por tímida produção, o que perdurou até décadas 

recentes, na opinião de Barbosa (1999, p.20), isto se deveu ao fato de que “até 1998, só havia 

apenas um mestrado e doutorado com linha de pesquisa específica em Arte-Educação, na 

ECA-USP”. 

A falta de programas de pós-graduação, voltados para o ensino da Arte, fez com que 

alguns professores dessa área buscassem, noutros programas, o caminho para darem 

prosseguimento a seus estudos. Ao tempo em que, por um lado, essa busca assumia um 

caráter de solução, por outro, descortinava-se a possibilidade de uma acentuação da hibridez 

dos processos formativos e identitários do professor de Arte. 

Este múltiplo perfil é resultado de um longo processo, que culminou com a conjuntura 

adversa que deu origem a criação, no Brasil, dos cursos de Educação Artística. O País 

encontrava-se mergulhado no clima ditatorial, que tornou obrigatório o ensino da Arte, fato 

que gerou antipatia que repercute até os dias atuais. 

Esta obrigatoriedade provocou uma demanda que atraiu uma multiplicidade de 

professores com formação muito díspare, um dos fatores que reputamos concorrer para a 

marcada hibridização do contingente dos professores de Arte. Daí o delineamento do perfil do 

profissional em exercício no ensino da Arte ser marcadamente ambíguo. Este fator também é 

tributário para a baixa identificação entre os integrantes dessa categoria, o que provoca 

enfraquecimento das relações organizacionais de caráter político-categorial. 

Atualmente, nas licenciaturas em Arte, as pesquisas em educação, ainda não têm o 

volume que a realidade impõe. É necessário maior investimento no sentido de incrementar 

produção de conhecimento no campo do ensino da Arte. Há muito que ser trilhado nos 

caminhos da formação. 

O senso comum tem uma percepção de que para ensinar Arte é só querer, e isso tem 

sido reafirmado pelos gestores ao delegar a função de professor de Arte a qualquer professor 

que necessite completar horas/aula, em um claro flagrante de desrespeito ao legítimo 

professor de Arte e ao seu ensino. 

O que foi dito deve-se, em parte, à concepção popular de que não se faz necessário 

muito estudo para se haver bem nesse campo, uma vez que se trata de uma questão de dom, 

paixão ou ainda, os que consideramos como muito significativos, as inúmeras mudanças, 

importações, reformas e congêneres, que sistematicamente o sistema brasileiro tem imposto 

ao ensino de Arte. 

Estas concepções têm proporcionado uma série de fatores que levaram a formação do 

professor de Arte à superficialidade, à pasteurização dos conhecimentos, à desconexão 
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teórico-prática, e à “anemia teórica”, apontada por Barbosa, em publicação do final da década 

de 1990 (1999, p. 20), sobre trabalhos de dissertações desses professores. Barbosa reputa esta 

observação à falta de pesquisas na área, como um dos motivos responsáveis pelo padecimento 

dos professores de Arte durante anos. Além desses, podemos colocar como um fator 

concorrente desse caso a observação de Barbosa (2005, p. 13) para uma espécie de rejeição no 

pensamento/conduta dos professores de Arte ante a cultura pedagógica: 

[...] é chic, embora paradoxal, um professor de Arte dizer que não entende nada de 

educação [...] como se isso fosse um álibi que os salva da mediocridade [...] [numa] 

óbvia demonstração de preconceito contra a educação. 

Apesar de a paisagem teórica apontada, em décadas anteriores, não ter sido tão 

prolífica, em época recente, no entanto, a situação é bem outra, e é ainda Barbosa (1999, p. 

23), não obstante as observações anteriores, quem chama a atenção para o que ora se tem de 

produção teórica sobre Arte e o seu ensino, em nível nacional: 

[...] apesar das dificuldades de uma área bombardeada pelo preconceito que envolve 

qualquer assunto ligado à educação neste país, já existe um corpus de pesquisa 

constituído sobre o ensino-aprendizagem da arte produzida no País. 

No mínimo, podemos extrair da observação de Barbosa dois pontos: o primeiro a 

emergir é a necessidade de minimizar preconceitos, dentro e fora dessa categoria profissional, 

de maximizar a reflexão crítica e de verticalizar conhecimentos, através da pesquisa e 

exercício sistemático do aprender a aprender; o segundo, a necessidade, evidenciada, em 

relação à transformação urgente que a atualidade impõe, no sentido de ampliar os horizontes 

de conhecimentos, e contribuirmos para a formação de sujeitos mais produtivos, sensíveis, 

estética, criativa e cognitivamente na leitura, interpretação e visões de mundo. 

Embora considerando os esforços no sentido de avançar nas investigações acerca do 

ensino de Arte, as questões relativas à dimensão reflexiva da prática pedagógica ainda não são 

tão intensas no curso de formação, nessa área de conhecimento; fato que, somado a atuação 

do grande número de professores leigos na disciplina em apreço, concorreu, substancialmente, 

para o quadro de esgarçamento identitário do professor de Arte, para sua concomitante 

marginalização no processo educativo, e, consequente desvalorização profissional. Do ponto 

de vista institucional, tais fatores já estavam presentes mesmo antes da instituição do Curso de 

Educação Artística no País. 

À medida que as transformações culturais aconteciam fora do Brasil, após algum 

tempo, aqui aportavam; eram implantadas, mal digeridas e mal assimiladas. Foram muitos os 

aportes desse tipo, e não foi por acaso que isso ocorreu; essas transformações não tinham 

mesmo a intenção de ser eficientemente benéficas para a educação brasileira. Nunca houve a 
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intenção de o colonizador fortalecer o colonizado. Trata-se, pois, de saber jogar os dados da 

relação foucaultiana do saber-poder. 

São necessários alguns pré-requisitos para que nos possamos reportar ao ensino da 

Arte; ou seja, conforme Arslan e Iavelberg (2006, p. 2), “os acessos à educação e à arte e, 

ainda, a concepção de arte em um determinado tempo”. As referidas autoras ressaltam três 

marcos conceituais: a escola tradicional, a escola renovada e a escola contemporânea.  

Desde o descobrimento, houve o transplante de modelos educacionais; o primeiro foi o 

modelo jesuítico, denominado por Nascimento (2005) de visão tomística e escolástica da 

Arte, na qual o ensino se confundia com a catequese. A formação profissional nas Artes e 

Ofícios perdurou por muito tempo além do Barroco.  

Depois, a influência da indústria passa a produzir necessidades, as quais requerem 

outro olhar para a Arte e o seu ensino. A vinda da Missão Francesa trouxe consigo um modo 

de ver no desenho importância capital para a transposição do modelo acadêmico francês, que 

percebia como coisas distintas as artes e os ofícios. Coexistiam dois eixos de ensino  o das 

Artes e Ofícios e o dos ateliês. Houve, em função dos processos formativos diferenciados, a 

hierarquia entre as duas categorias profissionais. Isto posto, a hierarquia do ensino é também 

válida para as a figuras à frente dessa função, o mestre-artesão e a do professor de Arte, artista 

com sólida formação neoclássica, capaz de articular o desenho a serviço do belo ideal e da 

atividade industrial.  

No período de transição do Império para a República, houve uma mudança no ideário 

vigente, a matriz discursiva rousseauniana prepara terreno para o escolanovismo no Brasil. 

Este ideário enaltecia o ensino intuitivo e a experimentação. Durante a fase do Romantismo 

acadêmico, houve a tentativa de se produzir uma Arte tipicamente nacional.  

O ensino de Arte, no Brasil, era ministrado por artistas e caracterizava-se por ser 

elitista, ocorria segundo os moldes acadêmicos, só assumindo novas concepções com o 

ideário modernista anos depois; sucedido pelos princípios deweyanos e, posteriormente, pela 

difusão destas ideias, tendo à frente o Movimento das Escolinhas de Arte no Brasil (MEA). 

O modelo deweyano, centrado no aluno, foi de encontro ao vigente durante muito 

tempo, o modelo tradicional, o qual tinha como centro o professor. O modelo de ensino 

proposto por Dewey era o de “levar a arte a todas as classes sociais: arte estudada como 

preparação para o trabalho ou como instrumento integrador da cultura”. Segundo Barbosa 

(2001, p. 169), este ideário foi mal interpretado por muitos professores de arte, sempre muito 

ávidos por novidade, por isso o aplicaram sem reflexão e conhecimento de causa, o que ficou 
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conhecido como laissez-faire, caso de exacerbação da livre expressão. Daí, mal interpretado, 

a arte que, à época, tinha à frente o desenho, o qual passou a ser pedagogizado. 

Mais tarde o ensino de Arte passa a sofrer os reflexos das guerras mundiais e mais 

fortemente dos ditames da indústria, mudança nas relações de poder entre capitalismo e 

socialismo, democracia e ditadura etc. A arte passa a ser vista como expressão da vida, dos 

sentimentos, desenvolvimento motor e preparo para o trabalho industrial. 

As ideias deweyanas, segundo Barbosa (2001, p. 19), tinham no desenho de 

observação o melhor meio de desenvolver a capacidade de ver e representar. Além dessas, 

Dewey criou o que denominou de educação corporal e manual, haja vista que ele acreditava 

na relação entre “sabedoria da mente e do corpo” (Ibid., p. 61). Dewey formulou sua teoria da 

Arte como experiência; estas ideias chegaram até nós através de um de seus alunos, Anísio 

Teixeira. 

No início do século XX, o cenário artístico sofre mudanças muito fortes, que passam 

pela própria função da arte: que, em princípio, tinha a função de dar forma aos deuses e 

voltava-se para o extraterreno; depois, passou a ter a função de conhecer a natureza, portanto 

voltada para o exterior ao homem; e, por fim, surge como modo de conhecer outra natureza - 

a natureza humana. 

À semelhança da ponta de um iceberg, as denominações de professor de Arte e de seu 

ensino mudaram em função de uma conjunção de fatores generativos, sociais, políticos, 

econômicos e culturais. Nestas múltiplas relações de força, estes são o substrato de onde 

emergem tais denominações e tendências de ensino-aprendizagem em Arte. Tratar delas é 

debater as questões maiores que as ocasionaram. 

Ao longo do século XX, muitas ideias pedagógicas se sucederam e causaram impactos 

sobre o professor, sobre a Arte e o seu ensino. Essas incidências somadas às mudanças 

ocorridas no âmbito do conceito de Arte refletiram-se nos elementos componentes 

fundamentais da matriz que constitui o seu processo de ensino-aprendizagem. 

A obrigatoriedade do ensino de Arte, no Brasil, aconteceu através da Lei 5692/71, 

promulgada durante o período da ditadura militar. Mais uma vez, Barbosa (1999, p. 09) 

afirma que este motivo, além de não se constituir em uma conquista de professores de arte 

brasileiros, foi 

uma criação ideológica de educadores norte-americanos, que, sob um acordo oficial 

(Acordo MEC-USAID), reformulou a educação brasileira, estabelecendo, em 1971, 

os objetivos e o currículo configurado na Lei Federal n. 5692/71. 
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O ensino compulsório da Arte traz à lembrança o período do governo ditatorial da 

época. Essa ligação causou tamanha repulsa que até hoje ecoa sobre a obrigatoriedade do 

ensino da Arte nas escolas. A Arte era “a única matéria que poderia mostrar abertura em 

relação às humanidades e ao trabalho criativo, porque Filosofia e História foram eliminadas 

do currículo” (BARBOSA, 1999, p. 9). Só que as condições impostas não foram favoráveis ao 

desenvolvimento da força que a Arte costuma ter: -revolucionário. 

Diante desse fato, a Arte foi transformada em uma espécie de vacina contra ela própria; ela 

perderia, pois, a força motora que desencadeia questionamentos e revoluciona; foi 

pasteurizada.   

Na década de 1970, pesquisa e ensino se separam na universidade brasileira, Pimenta 

(2002, p. 152) é incisiva ao afirmar: 

[deixa-se] à graduação a responsabilidade de formação dos quadros de profissionais 

– o que reforça o caráter profissionalizante do modelo napoleônico – e destinando à 

pós-graduação a responsabilidade da pesquisa. 

Esse fato resultou em mais um dos acontecimentos que contribuiu para o descompasso 

entre teoria e prática e proletarização do professorado. Três décadas passadas e ainda não 

conseguimos superar os efeitos negativos desencadeados pela cisão. Contudo, este não foi o 

único fator incidente no campo educacional a causar desmantelamentos tão variados, as 

sucessivas mudanças, no quadro geral, concorreram bastante. 

Neste contexto de mudança conjuntural, em 1973, passa a funcionar a Licenciatura em 

Arte no Brasil, em princípio, restrita à Licenciatura de Curta Duração em Artes, em seguida, 

instala-se o Curso de Licenciatura em Educação Artística. 

Esta primeira versão de ensino da Arte caracterizou-se por apresentar um tempo curto 

de formação e uma abrangência de conteúdo marcadamente generalista concretizada na 

polivalência, constituinte essencial dos cursos de Educação Artística. Na opinião de Barbosa 

(1999), isto se configurou como absurdo epistemológico. Longe de vir a ser uma solução, 

constituiu-se em um problema, pois, a polivalência encerra o domínio das quatro linguagens 

por um só profissional e a um só tempo. Ademais, o modelo de curso com conteúdo 

aligeirado e superficial não respondia às aspirações daqueles verdadeiramente comprometidos 

com um ensino da Arte nacional de qualidade. Assim, a disciplina surge sob o signo da 

contradição, da ambiguidade, inclusive nomenclatural, como pontua Bittencourt (2005, p. 45): 

A Educação Artística não tem relação com a disciplina Educação Artística, por ter 

esse termo conotação de atividade artística, pela Lei 5692/71, sem qualquer 
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preocupação com a construção de um conhecimento específico em arte, mas prioriza 

a prática artística e a educação visual [...]. 

A formação em nível superior do professor de Arte, pela criação dos Cursos de 

Educação Artística, em conformidade com a Lei que o institui, destinava-se a atender, em 

princípio, ao nível do então primeiro grau, mais tarde, ao segundo grau. Porém, não havia 

professores graduados em número suficiente para suprir à demanda deficitária nas escolas, 

fato que ainda é válido atualmente. 

Na década de 1980, ocorrem muitas discussões das quais surgem o sentimento de 

organização política dessa categoria e a proposição da Abordagem Triangular de Barbosa, que 

melhor se articula com as concepções contemporâneas ou pós-modernas, cujas mudanças 

apontadas por Favaretto (1999) são: Arte - conhecimento; obra - objeto; artista - propositor de 

ideias; observador - interator; criatividade e produção artística, agora partilhados, como 

resultado da interpretação e interação cada vez maior entre interator e objeto artístico. 

A Abordagem Triangular prevê o ensino da Arte a partir de três eixos – produção, 

apreciação crítica e compreensão das Artes em seu contexto sociocultural. Esta proposta de 

ensino-aprendizagem em Arte consistiu em um marco, o ensino da Arte, no Brasil, chega à 

contemporaneidade. 

Somente a abordagem acima, os conteúdos e preceitos dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, os PCN, ou documentos outros de vigência nacional garantem ensino de qualidade 

em Arte, sem uma boa formação dos professores, capaz de lhes prover definição do perfil 

profissional, e discussão ampla do que seja o ensino da Arte na atualidade. 

A dissolução das fronteiras entre as diversas áreas do conhecimento faz com que o 

professor, de modo geral, tenha, necessariamente, que lançar mão de um vasto conhecimento 

para dar conta da complexidade que as aceleradas mudanças socioculturais impõem. 

A tradição sociocultural brasileira, que discrimina e desvaloriza a Arte, os seus 

idealizadores e o seu fazer, dentre os muitos fatores possíveis, pode ser considerada como um 

dos maiores tributários à carência de professores capacitados e ensino de qualidade que 

promovam a valorização da Arte e do seu ensino. 

Sob uma ótica simplista e pontual, os fatores socioculturais incidem nessa 

(des)valorização. Assim, é público e notório que a carência específica desse professor de Arte, 

legalmente habilitado, somada à carga horária incompleta de professores de outras disciplinas 

concorrem para o fato de o grande contingente, que ministra aulas de Arte, nas escolas, não 

ter formação específica. Daí, esta disciplina ser exercida, na maioria dos casos, por 

professores de Matemática, Ensino Religioso, Língua Estrangeira, Educação Física etc. Há 
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outros que também desempenham este papel, são artistas de fato, e “os artistas de Domingo”, 

sob a égide de amigo da escola, que embora não estejam em sala “ministrando aulas”, 

sistematicamente, interferem na percepção dos conteúdos, de professor e de Arte, pelos 

estudantes. Isso se traduz em evidente flagrante do descompromisso da nossa cultura para 

com o desenvolvimento do pensamento divergente dos sujeitos, que o ensino da Arte poderia 

desencadear. Esta faceta do ensino da Arte tão respeitada em muitas outras culturas é olvidada 

pela maioria dos gestores educacionais brasileiros. 

Sob o ponto de vista capitalista, para as escolas particulares, essa abertura traz muitas 

vantagens, pois não há necessidade de contratação de professor de Arte específico, uma vez 

que qualquer um dos componentes do contingente da escola pode exercer essa função. Para 

que contratar dois se há a possibilidade de se ter dois a apreço de um? Isto nos faz perceber 

implicações de variadas ordens, porém algumas ressaltam aos olhos – a da transformação de 

valores éticos e a alienação. 

Os resultados dessas ações revelam-se danosos sob diversos aspectos, do ponto de 

vista do conteúdo, no caso do professor de Matemática, a Geometria substitui os conteúdos de 

Arte pelos da Matemática. No caso do artista, os conteúdos apresentam técnica e 

sensibilidade, porém, neste caso, há, geralmente, uma tendência para o espetáculo, as aulas 

são ministradas para uma festa, show ou similar, em data festiva da escola. As demais 

finalidades ficam relegadas a um plano inferior da mostra. Nos demais casos, o conteúdo de 

Arte, quando não ignorado, vira receita pasteurizada, descontextualizada, superficial e sem 

maior significado relacional para o aprendente. Um dos danos mais perceptíveis, que a soma 

desses fatores produz, relativamente ao professor de Arte, concretiza-se em uma fraca 

identificação, em nível de categoria profissional. 

Outros efeitos da diversidade em pauta fazem com que o agente seja submetido a 

muitas situações que o impelem à marginalização no espaço escolar: a concepção geral de que 

para Ensinar Arte não há necessidade de estudo nem formação específicos; daí, qualquer 

professor pode exercê-la, a concepção quase religiosa de Arte como dom, basta possuir este 

requisito, para se tornar um bom professor, pois, sob essa concepção, o ensino de Arte não 

tem conteúdo, trata-se de uma simples atividade.
1
 Muitos professores consideram ser menos 

trabalhoso lidar com essa disciplina, porque não há a necessidade de preenchimento do diário 

com as notas bimestrais, visto que não há a exigência de notas, por não se tratar de uma 

disciplina de caráter reprovativo. O fato de não ser disciplina reprovativa faz com que a 

                                                 
1
 Atividade vista apenas como uma habilidade, um saber fazer destituído de: cognição, planejamento, 

contextualização, isto é, um passatempo, sem maiores implicações. 
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comunidade escolar a perceba em situação de menor importância valorativa. A matriz é 

composta pela carga horária ínfima, conteúdo aberto e passível de toda a sorte de substituição, 

mutação, ausência de exames para corrigir entre outros. As razões supramencionadas fazem-

na ser vista como forma de “liberdade” pelos demais professores. Mas é justamente nessa 

matriz que residem os fatores excludentes e hierarquizantes, nos jogos de poder-saber, que se 

estabelecem no ambiente escolar. Os motivos citados anteriormente contribuem para a 

percepção difusa dos processos formativos e identitários desses sujeitos. A afirmativa anterior 

se torna mais nítida, quando estes motivos são alegados, pelos dirigentes escolares, como 

forma coercitiva para que os professores exerçam funções alheias à sala de aula; variação 

sistemática de nomenclaturas sofridas por esta atividade profissional, que, segundo Frange 

(2002), vão desde Educação através da Arte, passando por Educação Artística, Arte-

Educação, até Arte e seu Ensino, tais denominações são como pontas de icebergs, que 

indiciam e denunciam os muitos fatores socioculturais e políticos que as geraram. Todas as 

nomenclaturas, de um ou outro modo, incidiram na percepção e assimilação identitária do 

professor e do Ensino da Arte, que se indaga:  qual é mesmo o nome de sua ocupação? Que 

tendências são prevalentes nas diferentes nomenclaturas? Ao mudar a denominação da 

ocupação como se chamaria o professor que por ela responde? É igualmente importante 

buscar respostas nas ideologias aí embutidas, que, por seu turno, ecoam nas esferas individual, 

social e organizacional. 

Artes e Ofícios, Artes Aplicadas, Educação pela Arte, Ensino do Desenho, Artes 

Industriais, Trabalhos Manuais, Educação Artística, Arte-Educação, Arte e seu Ensino. Estas 

foram algumas nomenclaturas, tecidas nas sistemáticas mudanças por que passaram o 

professor e o ensino da Arte, as quais consistem em tela em que são revelados “ensino de arte 

e sujeitos em mutação” (NASCIMENTO, 2005). 

Diante de tantas nomenclaturas e ideários pertinentes a cada uma delas, as opiniões 

sobre o tema geram ainda mais divergências. Um exemplo do exposto pode ser observado 

pelas afirmações de estudiosas no assunto, como Biasoli (1999, p. 85), para a qual a 

“educação pela arte caracteriza-se pelo posicionamento idealista direcionado para uma relação 

subjetiva do mundo”. Já o termo Educação Artística, segundo a autora, provém de uma 

concepção humanista de ensino dentro de uma lei tecnicista. Arte-educação para Biasoli 

(1999) pressupõe a revalorização do professor, discussão e redimensionamento de seu 

trabalho, como forma de conscientização da importância de sua ação profissional e política na 

sociedade. Frange (apud BIASOLI, 1999) é enfática ao afirmar que “muito menos existe 

educação artística, arte não é adjetivo de educação. Discordo radicalmente das terminologias 
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“arte-educação” e “educação artística” e para onde elas têm levado e possam levar”. Em 

virtude dessas e outras discussões, os professores de Arte, reunidos no 3º Simpósio 

Internacional Sobre o Ensino da Arte e Sua História, realizado na ECA-USP, assumiram o 

termo Arte e seu ensino (FRANGE, 2002). 

Contudo, o início do século XXI assiste a uma nova mudança, na qual, mais uma vez, 

a nomenclatura reflete as bases valorativa, ideológica, em mais uma, dentre tantas mudanças 

relativas ao ensino de Arte, ora em voga nos documentos e material bibliográficos de 

divulgação nacional – ensino de ArteS. Na opinião de muitos especialistas, este termo melhor 

traduz as diferentes linguagens artísticas, por este motivo, esta palavra no plural aparece em 

disciplinas de muitas universidades brasileiras, nomes de departamentos, títulos de 

especializações e muitas outras situações que constam em sites da internet.  

Entretanto, no nosso entendimento, se, antes, a denominação Arte, sem o S, conferia 

uma unidade, ao menos terminológica, o acréscimo do S torna mais patente a multiplicidade 

do termo e contribui com mais um ponto para a percepção fragmentada dessa forma complexa 

de cognição, tornando ainda mais permeável a área profissional e favorecendo a hibridização 

formativa tão presente nos professores de Arte.  

Outros fatores mais pontuais que concorreram para essa hibridização formativa 

ocorreram devido ao fato de que muitos dos primeiros professores fundadores provieram de 

academias, enquanto outros procederam, até mesmo, de outras áreas. Daí, o delineamento de 

o perfil do profissional formado pelas primeiras instituições a adotar o curso de Educação 

Artística ser marcadamente ambíguo, fronteiriço, pois não detinha o esmero técnico do 

bacharelado nem a necessária definição das habilidades e das competências, para o exercício 

da licenciatura nos professores por ele „formados‟. 

Aliás, esta foi uma discussão que perdurou por muitos anos, perpassou muitas 

reformas do curso, mas, finalmente, foi mais bem definida, no novo perfil profissional 

traçado, na criação dos cursos em áreas específicas, que vieram substituir o antigo curso de 

Educação Artística, através da nova LDB. A Lei 9394/96, que extinguiu os Cursos de 

Educação Artística no país, com a finalidade de solucionar um de seus grandes problemas - a 

polivalência. Esta, além de consistir em conhecimentos amplos e rasos, ainda conferiu 

abertura para a concepção de que o professor de Arte não tem que ter conhecimento profundo 

sobre os fazeres e conhecimentos artísticos. Diante disso, ocorreu uma leitura reducionista 

adotada por muitos - qualquer um poderia ministrar aulas de Arte sem passar pela graduação, 

pelo fato de o senso comum julgar que esta disciplina não teria conteúdo próprio. 
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Ao evidenciarmos existência de poucos estudos referentes à prática docente, como 

elemento formador, associando-o aos processos identitários do professor de Arte, enfatizamos 

o quanto estudos nesse âmbito assumem relevância, em especial para esta categoria em foco. 

Em nível de Centro de Educação (UFPI), um único trabalho reúne estes critérios: Prática 

docente em Arte associada, ainda que indiretamente, aos processos identitários - o nosso 

trabalho do Mestrado. 

Tendo em vista a relevância desse estudo, torna-se necessário, em face da 

multiplicidade dos fios componentes de uma investigação, no campo educacional, evidenciar 

o requerimento de apurada seletividade, por parte do investigador, para eleger aqueles fios 

que melhor aproximam o seu recorte da complexidade característica da realidade cotidiana. 

Neste sentido, o sujeito da investigação se depara com uma matriz compósita, na qual 

muitas das suas unidades são essencialmente complexas. Esta afirmação se patenteia 

especialmente na atualidade, quando nos referimos aos processos identitários docentes em 

Arte. Tais processos são dotados de grande mutabilidade, hibridismo e fluidez, em espaços 

temporais cada vez menores, na paisagem que o atual mundo do trabalho nos revela. 

A contemporaneidade se mostra, nesse dinamismo caótico, como um enigma ainda em 

processo de decifração; é preciso, assim, compreendê-lo, não somente por partes, mas fazê-lo 

sob a visão de totalidade, de sistema ecológico, para não sucumbir. 

Diante do exposto, anunciamos que o nosso processo investigativo busca pela 

articulação da prática docente em Arte com os processos identitários. Tais processos são (des) 

e (re) construídos a partir das relações que se estabelecem entre ambos. Isto posto, a nossa 

preocupação recai sobre os processos identitários da docência e do professor de Arte, a partir 

de espaços interativos, onde haja contínua visão crítica reflexiva destas práticas, com vistas a 

contribuir para maior e melhor estabelecimento da práxis docente em Arte. 

A origem das inquietações que constam nesse trabalho é resultado de experiências 

vivenciadas nesse campo específico, tanto como estudante, quanto como professora de Arte 

da rede municipal de ensino, e como professora formadora da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI). As discussões sobre o currículo face à iminente mudança do curso também 

concorreram para esse olhar. Um dos fatores incidentes que mais pesaram nessa busca foram 

algumas constatações derivadas da Dissertação de Mestrado, que nos impeliram rumo ao 

desejo por um maior aprofundamento nas questões que articulassem os processos identitários 

dos professores de Arte, os conhecimentos e a prática docente. Podem ser considerados outros 

motivos, como o desejo de melhor compreender e também contribuir para os debates acerca 

da formação continuada de professores de Arte. Esses foram pontos que nos fizeram 
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andarilhar pelos caminhos da investigação, fonte que deve alimentar e realimentar a práxis 

docente em Arte. 

Nessa jornada, somos nove professores de Arte em (des)(re)construção mútua e 

compartilhamento do desejo de investigar a prática docente em Arte e a partir dela, mediando 

e sendo mediados, em ambiente interativo e dialógico, na tentativa de desvendar os processos 

identitários que são nela gerados, além do desejo de co-produzir conhecimento. À medida que 

nos (des)(re)construímos, o texto investigativo é erigido a partir de nossas vivências e 

necessidades cotidianas. 

A construção de um texto investigativo nos evoca o trabalho da tecedura no tear, em 

que o sujeito da atividade é histórico e social; aqui tomada com o sentido vigotskiano do 

termo, a qual evidencia o tecido social, o qual para ser tecido faz-se necessário o planejar, o 

controlar e o manter ritmo de trabalho, para que ele esteja pronto no tempo previsto. Aliás, a 

metáfora do tear é bem adequada ao processo do investigar, haja vista as muitas idas vindas, 

as aproximações e afastamentos dos fios que constituem uma investigação. 

A ideia da partilha evoca e fortalece a ação do tecer, que deu origem ao título da 

investigação, “Tear Identitário: a prática docente em arte como conhecimento compartilhado”, 

que procura responder à questão norteadora: 

- Como a prática docente em Arte influencia e/ou é influenciada pelos processos 

identitários dos professores, bem como compreende se esta interfere na manifestação 

dos saberes envolvidos e na busca pela profissionalização? 

O objetivo geral é construir contextos interativos para que possamos compreender, a 

partir da prática docente em Arte, as inter-relações e as interferências do conhecimento 

compartilhado nos processos identitários, a fim de problematizar e apontar possíveis 

estratégias que contribuam favoravelmente para essa área do conhecimento. Depreende-se, 

pois, os seguintes objetivos específicos no campo da Arte e do seu ensino: analisar a prática 

docente; estimular a formação continuada e a produção do conhecimento; desenvolver o 

exercício da reflexão crítica por entre professores de Arte, considerando a articulação que 

compõe a trama: processos identitários, ensino-aprendizagem e conhecimento compartilhado. 

A textura foi composta em sete momentos. No primeiro, estão postas as razões 

geradoras da trama e a questão norteadora do processo investigativo. No segundo, destacamos 

a arquitetura teórico-metodológica. No terceiro, traçamos breve rastro histórico dos temas. No 

quarto, descortinamos os elementos componentes da esfera ecosófica da textura – o lugar da 

trama, perfis de fibras e enlaces de experiências e interatividade profissional. No quinto, são 

apresentados e analisados os conhecimentos prévios e a reelaboração temática. No sexto, 
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estão as análises das Sessões Reflexivas, entrecruzamento dos dados e análise do processo. 

No sétimo e último momento, encontramos as considerações abertas ou conclusões 

inconclusas que atendem pelo título de novas tessituras. 

No sentido da realização desse intento, tecemos uma trama metodológica que 

proporcionasse sua consecução, daí apresentarmos a “Teia, Fios e Tramas”. 



2 TEIAS, FIOS E TRAMAS 

Este trabalho investigativo foi concebido e estruturado através da metáfora da teia de 

Penélope. O mito grego de Penélope, esposa de Jasão, traduz-se na estratégia, pois este passou 

longos anos viajando, e foi dado como desaparecido. Penélope, herdeira de um reino, deveria, 

então, escolher alguém para desposar, como ela acreditava na volta de Jasão, disse aos 

pretendentes que se casaria logo que terminasse o tapete que estava tecendo. Deste modo, 

Penélope tecia durante o dia e à noite destecia o seu trabalho, a fim de não ter que fazer a 

escolha do novo pretendente e ganhar tempo para que Jasão retornasse. Notemos que o tempo 

nesta história mítica é tomado em dois – dia e noite –, tal como ocorre em Pineau (2003), ao 

tratar das temporalidades formativas, só que este concebe, nestes dois tempos, três 

movimentos – a auto, a hetero e a ecoformação. E assim foi até a volta de Jasão. Penélope 

ficou conhecida como o mito da estratégia. 

Assim, o modo como percebemos o objeto de estudo – processo em constante 

mudança e movimento – serviu de norte para situarmos nossa proposta investigativa no 

caminho do método do materialismo histórico-dialético. 

O caminho investigativo que buscamos, além de constituir-se em ponte de mão dupla 

entre a realidade empírica da atividade laboral dos professores de Arte e teoria circulante, 

também é significativamente partilhado por todos aqueles implicados, direta e indiretamente 

no processo de investigação. Em tal processo, haveria melhores condições para haver a 

articulação ético-política entre as esferas autoformativa (o professor forma-se na relação 

consigo próprio), heteroformativa (o professor forma-se na relação com os outros) e 

ecoformativa (o professor forma-se através dos saberes, das técnicas, das culturas, das artes, 

das tecnologias e da sua compreensão crítica) (NÓVOA, 2004). 

Diante do exposto, a abordagem investigativa, que tem na prática e na colaboração a 

sua essência, nos pareceu ser o caminho que levaria o processo formativo, co-produção de 

conhecimento e de investigação a solo fértil. 

Então, consideramos que a Abordagem do tipo Colaborativa apresenta melhores 

condições para atender ao delineamento das respostas às questões que orientam a pesquisa. 

Em função das características fundamentais dessa tipologia formativo-investigadora, que 

consistem: na aproximação entre a prática da pesquisa e a prática docente (teoria-prática); 

formação continuada de professores; co-produção de conhecimento e o estabelecimento de 

um convívio, cuja característica de realce funda-se na interação, na busca de maior 
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conscientização pelo exercício da reflexão crítica, autonomia e transformação; foram motivos 

para nela depositarmos nossas esperanças. Estes nos parecem ser pontos bastante positivos, no 

sentido de minimizar a enorme distância entre esses dois espaços – o acadêmico e o escolar – 

objetivando a aproximação entre eles. Este estreitamento de laços favorecerá a ambos, quando 

da sistematização e produção de conhecimento compartilhado. 

A prática solidária ou partilha do conhecimento é muito necessária, nos dias atuais, 

notadamente, no espaço científico, fonte de informação em que bebe a educação, cuja função 

é de formar cidadãos éticos, solidários e com atitudes que reflitam seu pertencimento e 

consciência planetária. 

Todos os elementos que a realidade colocou em evidência, somados às características 

dessa abordagem concorreram para que nossa escolha recaísse sobre a Investigação 

Colaborativa como caminho metodológico de nossa investigação. 

Destarte, no próximo momento, discorreremos sobre esta modalidade investigativa em 

sua conceituação, seus princípios e características gerais. 

2.1 Liames da Colaboração 

Neste tópico, objetivamos refletir sobre a modalidade de Investigação Colaborativa, 

assim denominada, porque tem na colaboração associada à reflexão os princípios que regem a 

forma de gerir concomitantemente os processos investigativo e formativo, e, nesse duo, sua 

filosofia de trabalho. Trazemos à tona a origem dessa tipologia de investigação, conceitos, 

características, limites e possibilidades de variada contribuição para o campo da educação, e, 

em especial, para a formação e profissionalização docentes.  

Dentre as inúmeras mudanças tecidas no final do século XX, algumas merecem 

destaque, dentre elas citamos as relacionadas aos âmbitos da educação e da investigação. 

Os diferentes percursos sumarizados - o da formação continuada de professores, o 

advento da Investigação Colaborativa, no campo da educação, bem como o da mudança na 

produção do conhecimento e, na esteira desses dois, a transformação das práticas docentes - 

ocorreram sob uma confluência sinérgica. Estes percursos têm em comum estudo 

relativamente atual, voltado para a reflexão crítica da prática cotidiana docente, ou ainda, 

investigação alternativa com embasamento na colaboração. 

Em tempo em que a ética é requisito básico no processo educativo, a colaboração tem 

seu lugar de destaque, haja vista a afirmação de Imbernón (2006, p.81) sobre o tema, “a 

colaboração, mais que uma estratégia de gestão, é uma filosofia de trabalho”, e é por assim 
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considerá-la que ele a coloca entre os pressupostos componentes do que ele cita como 

“paradigma colaborativo” a ser desenvolvido entre os professores para a formação centrada na 

escola. 

A despeito de a prática docente, aqui tomada como trabalho docente, ser antiga, sua 

investigação não o é. Talvez pelo fato de a tradição nas investigações educativas apresentar 

em maior número pesquisa sobre professores. Outra possibilidade que pode ser citada refere-

se à característica de os professores, denominados de práticos na literatura estrangeira, por 

não terem na investigação um complemento de seu fazer, e também por não terem o hábito de 

partilhar suas experiências bem-sucedidas e dificuldades com os seus colegas de trabalho. 

Esta última pode ser ocasionada por fatores, de atuação conjunta ou em separado. A primeira 

diz respeito à exposição do professor (a), e a segunda refere-se à necessidade de 

aprofundamento ou prospecção de conhecimentos pertinentes à formação continuada, ao 

habito de problematizar a prática, em termos gerais e específicos, que a investigação 

possibilita. 

A tradição investigativa era a que tratava sobre professores, a qual foi paulatinamente 

sendo substituída pela investigação com professores, horizonte descortinado pela Investigação 

Colaborativa, na segunda metade do século XX. Neste sentido, esta abordagem se constitui 

em modelo crítico reflexivo, que confere suporte à formação docente.  

Para melhor entendimento desta tipologia investigativa, que é derivada da pesquisa-

ação, e, como tal, se processa segundo redes de comunicação, negociação e colaboração, em 

equipes nas quais o trabalho articula processos formativos e investigativos. Ela tem como 

objetivos mais evidentes a formação continuada de professores, a co-construção de 

conhecimento a partir da prática docente dos envolvidos pela investigação partilhada entre 

escola academia (IBIAPINA; FERREIRA, 2006). 

Concorreram para esta mudança as políticas educacionais de incentivo à formação 

continuada de professores e a sua necessidade crescente de qualificação; isto, em certa 

medida, aumentou o nível de conhecimento que favoreceu não só ao estabelecimento de 

discussão de que falamos anteriormente, mas também ao processo de organização política dos 

professores. Tal processo culminou com incremento em termos de profissionalização. Nessa 

perspectiva, Ibiapina e Ferreira (2006) defendem a Investigação Colaborativa como uma das 

modalidades investigativas mais apropriadas ao desenvolvimento tridimensional do professor 

– profissional, formação continuada e mudança efetiva da prática docente. 

Outrossim, o surgimento da Investigação Colaborativa foi um fator tributário para esse 

conjunto em mudança, haja vista que este veio a suprir uma lacuna em que as pesquisas 
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tinham como característica apenas a verificação, descrição e/ou negação ou afirmação de 

hipótese, nessa modalidade de investigação. Esta modalidade, além dessas, abre possibilidade 

para a busca de solucionar, de atenuar e de produzir mudanças no cotidiano escolar pelos 

motivos a seguir: 

- Os professores não sofrem a ação investigativa como se fossem cobaias, pois, eles, 

na qualidade de partícipes, são sujeitos das ações colaborativas e reflexivas, portanto, 

co-investigadores e co-produtores de conhecimento. 

- Como forma investigativa híbrida que é, pois também se investe da formação 

continuada dos implicados no processo, traz como um de seus objetivos principais a 

investigação com professores, produz uma aproximação da academia com a realidade 

escolar. 

- Possibilita aos professores a conquista da autonomia e transformação da realidade, 

pelo fato de refletirem criticamente, e, sobre esta última, melhor se inteiram, podendo, 

assim, transformá-la. 

Para chegar a este ponto da Investigação Colaborativa, é necessário percorrermos uma 

trilha que leva à sua gênese, a pesquisa-ação, uma modalidade de investigação na qual o 

investigador não é mero observador passivo de determinado recorte do real, mas nela 

interfere, é parte ativa das mudanças que ali tendem a ser produzidas através de intervenções 

que ele(s) (as) produz (em). A tipologia de investigação em foco deriva desta forma de 

investigação, a pesquisa-ação, que tem como essência o caráter interventivo. 

O ideário que estrutura a essencialidade Investigação Colaborativa, que é o modo 

como opera, isto é, o modus operandi, processo de base crítico-reflexiva, provém do educador 

Paulo Freire, uma referência mundial da investigação educativa que visa a transformação da 

realidade em prol da liberdade, através do diálogo e da leitura crítica de mundo. A 

sistematização do processo foi feita por Smyth (1992), e se caracteriza pelos momentos a 

seguir: descrever, informar, confrontar e reconstruir. Cada uma dessas ações remete à 

seguinte, segundo um encadeamento necessário no sentido de conferir unidade ao processo. 

Esse é o percurso pelo qual o professor deve passar para melhor conhecer e transformar a 

realidade com a qual se defronta e, assim, conquistar a sua autonomia. 

O que foi dito encontra-se sumariado no Quadro 1, a seguir. 
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TRABALHO CRÍTICO-REFLEXIVO 
 

 

Formas de Ação 

 

 

Exemplos possíveis de 

questionamento 

 

Função Almejada 

 

 

Descrever 

Descrição da aula ou 

outro elemento 

desencadeador crítico-

reflexivo. 

Desenvolvimento de 

um discurso sobre o 

próprio agir docente. 

 

O que faço? 
Percepção dos fatos em contexto real. 

Desvelar as ações do evento ocorrido pela 

busca. 

 

 

 

Informar 

 

 

 

Fundamentação teórica 

das ações desveladas. 

Qual o significado de 

minhas ações? 

Como o conhecimento 

foi trabalhado? 

(Transmitido, 

construído ou co-

construído?) Por quê? 

Analisar e fundamentar teórica e 

criticamente as ações. 

“Desmascarar” as premissas que regem o 

ato de ensinar. 

Contextualizar historicamente as ações. 

 

 

 

Confrontar 

 

 

 

Examinar e questionar 

as teorias fundantes das 

ações. 

Como me tornei assim? 

Ou Quero ser assim? 

Qual a função social, 

cultural e política da 

aula? 

Gerar conflito, pelos questionamentos 

postos e pelo cotejamento das visões e 

ações. 

Compreensão da relevância e consistência 

das perspectivas do professor sobre o 

cotejo anterior ética, política e 

moralmente. 

 

 

 

 

 

Reconstruir 

 

 

 

 

 

Perceber os pontos 

factíveis de mudança. 

Como posso agir de 

forma diferente? Por 

quê? 

 

Que outra postura seria 

adotada para que a 

apresentação de 

conteúdos fosse mais 

próxima dos objetivos 

traçados? 

 

Perceber individual e coletivamente 

lacunas da prática, apontar sugestões de 

como melhorá-las e/ou superá-las pela 

reinvenção de novas formas de agir. 

Implica-se como sujeito sociohistórico e 

cultural nas ações educativas para além 

muros institucionais. 

Emancipação e autogerenciamento, 

autorregulação e autorresponsabilidade. 

Quadro 1 - Trabalho Crítico-Reflexivo.  

Fonte: Liberali (2004) com base em Smyth (1992), Bartlet (1990), Freire (1970) e Romero (1998). 

Na qualidade de derivada da pesquisa-ação, a Investigação Colaborativa traz como 

novos elementos a formação continuada de professores e uma nova maneira de perceber o 

outro pesquisado, o professor das escolas. Nessa perspectiva, este é parceiro, co-autor, co-

investigador, que tem vez e voz para expressar seus pensamentos, ideias e opiniões sobre os 

temas que surgirem. A este modo de perceber tal direito universal de expressão, os teóricos do 

assunto denominaram de princípio democrático da Investigação Colaborativa. 
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Trata-se, então, de uma maneira de estabelecer a investigação na cultura escolar e o 

incentivo à partilha do saber, à leitura e à discussão sobre a realidade em que estão imersos, 

buscando estabelecer elos entre esta microrrealidade e a realidade maior da cidade, região, 

país e/ou mundo. 

Com base nessas características, o conceito de Investigação Colaborativa se erige na 

ideia de investigação com professores, e conforme um de seus mais difundidos investigadores, 

Desgagné (2001), a relação existente entre o professor investigador proponente e professor 

proposto é horizontal; todos são parceiros do processo de investigação e co-construtores do 

conhecimento. 

Desta forma, o outro sem arestas ganha conotação nova, e passa à condição de 

complementar do par identitário/alteritário, no qual ambos contribuem para a formação mútua 

e desenvolvimento e produção conjunta de conhecimentos e construção dos processos 

identitários, através da reflexão crítica. O modo de percepção do outro em inter-relação e 

complementaridade, na investigação, fareja a modalidade da Investigação Colaborativa com 

preceito multiculturalista contemporâneo, vez que este prevê o respeito mútuo, considerando 

as diferenças. Talvez aí resida um dos principais fatores que dinamizam as discussões geradas 

no processo, que conduzem ao entendimento das práticas cotidianas dos partícipes, que 

através dos múltiplos olhares, sob a lente crítico-reflexiva se transforma em conhecimento. 

Estes também concorrem para acelerar um dos pontos crucialmente necessário, desta 

tipologia investigativa, o conflito, uma vez que ele precede à reconstrução. Dito de outro 

modo, é a partir do conflito que se procede a reconstrução. Em se falando de 

contemporaneidade, que tem como uma das principais características os hibridismos ou 

regiões fronteiriças, das quais nos valemos para estabelecer um paralelo com a essência 

investigativo-formativa dessa tipologia de investigação, que também se reveste de natureza 

híbrida. Outras características desta investigação nas quais podemos perceber os sotaques do 

contemporâneo são: a flexibilidade do processo, com a qual podemos, através de sistemáticas 

negociações, promover ajustes pontuais do processo; a interface com a incerteza e a 

oportunidade de dar voz àqueles historicamente silenciados, essas são algumas, dentre as 

características dessa forma de investigar. Assim, todas elas, conjuntamente, fazem com que a 

Pesquisa Colaborativa fale a língua de seu tempo, e a aproxime da expressão moriniana unitas 

multiplex, ou seja, um múltiplo que é tecido junto. Assim, o todo, processo investigativo, é a 

um só tempo uno e múltiplo, trata-se, pois, de uma unidade composta multiplamente. Mesmo 

considerando essa ambivalência, o todo e as partes complementares entre si conservam seus 

processos identitários. 
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A relação do estar junto é muito mais profunda neste processo de investigação do que 

nos demais, porque é calcado na volição que almeja a realização conjunta de algo negociado, 

e, ao fazer uso desse atributo, o professor livremente opta por implicar-se no trabalho 

investigativo, que tem objetivos comuns e também específicos. Sendo que esta implicação, no 

caso da investigação colaborativa, não é pontual ou momentânea, como ocorre em muitas 

modalidades de pesquisa, porém, devido ao caráter processual, perdura ao longo da 

investigação.  

Além dos elementos como a reflexão, colaboração, esta abordagem investigativa 

compreende: empenho, sentido de pertença, participação ativa de cada partícipe ou par, em 

todos os momentos do processo. Face às funções e características aqui evidenciadas, o 

processo deve contemplar a negociação sistemática para ocorrer a contento. 

Através dessa modalidade de investigação, os sujeitos podem vivenciar ricas trocas de 

experiências e ideias, percebê-las como significativas, através das conexões estabelecidas 

entre os processos interpsicológicos e os intrapsicológicos de ideias e conhecimentos 

dialeticamente discutidos pelo conjunto dos partícipes. Em suma, a somatória do que foi 

evidenciado é muito maior do que simples relação de causa-efeito, mas, sobretudo, porque 

oportuniza o alargamento dos conhecimentos de cada um diferentemente. 

A abordagem colaborativa requer de todos os envolvidos um tempo relativamente 

longo para que o processo aconteça. Além dessa exigência, flexibilização e criatividade são 

requisitos básicos, haja vista que se trata de um processo aberto; daí, estarmos sempre nos 

deparando com imprevistos e incertezas. 

Então, de posse dessas informações, foi necessário, como já foi dito, traçarmos 

estratégias para iniciar o processo de preparação para o estabelecimento do ambiente propício 

ao desenrolar da investigação. 

2.2 A Arte de Urdir e Concatenar Estrategicamente  

Nesse momento, tratamos dos elementos componentes do percurso da investigação, 

dos quais nos valemos para operacionalizar o nosso intento. 

2.2.1 Os primeiros fios 

Para desencadear o processo, pensamos em promover um evento que fosse do 

interesse dos professores de Arte, com o fim de congregá-los e, ao final, seria feito o convite 

aos interessados em juntar-se a nós para iniciarmos esta jornada investigativa. Como esse 
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convite teve cunho de investigação, para verificar se havia realmente interesse dos professores 

de Arte ao que estávamos intentando investigar, assim, o encontro teria que versar sobre a 

importância da investigação no processo de ensino-aprendizagem, para, desse modo, aquecer 

o desejo de ingresso no mundo da investigação educativa. 

Como proponente-investigadora, à época, estava com disciplinas que demandavam 

horas de estudo, e um fator agravante – a investigação ocorreria na cidade de Teresina-PI, que 

não é a sede do Programa de Pós-Graduação. Em uma de nossas idas a Teresina, mantivemos 

contato com a Diretoria da Associação Nordestina de Arte-Educadores Núcleo Piauí, a 

ANARTE/PI, colocando a nossa intenção e o problema da exiguidade de tempo que 

dispúnhamos para agenciar o evento. 

Ao final da exposição de nossas ideias e empecilhos à Diretoria, esta nos relatou que 

estava justamente em busca de uma oportunidade para realizar um ciclo de debate naquele 

semestre, e ainda não havia encontrado o tema. Então, naquele momento, fizemos um acordo: 

eles nos auxiliariam no agenciamento do referido evento, sendo esse promovido pela 

ANARTE/PI. Em troca, nos dispusemos para indicar nomes dos palestrantes, formular 

convites, idealizar o pacote gráfico do evento (cartazes, folders, banner, camisetas e canetas), 

registrar em fita VHS e cassete, para, ao final, convidarmos os professores a juntarem-se a nós 

nessa empreitada investigava. 

Após acordo feito, partimos para a marcação dos encontros de planejamento do II 

Ciclo de Debates, a fim de discutir a pauta, delegar funções em co-participação dos trabalhos 

para a realização do evento. 

A primeira estratégia consistiu na ideia de proporcionar aos professores um momento 

de debate que tivesse tripla função: discussão/reflexão sobre a investigação das práticas 

pedagógicas em Arte; motivação para gerar atmosfera de desejo de adesão ao processo de 

investigação; e, por fim, a efetivação do convite de adesão aos participantes do evento. 

Sugerimos que o encontro tratasse das questões contemporâneas no ensino da Arte, e, 

sob esse enfoque, trataríamos sobre a pesquisa educacional. A ideia era a de promover a 

aproximação do ensino da Arte e a pesquisa. A sugestão foi aceita, e partimos para o 

cronograma do evento. 

O II Ciclo de Debates aconteceu nos dias 10 e 11 de agosto de 2005, sob o título 

“Questões contemporâneas no ensino da Arte”, no auditório do Centro de Ciências da 

Educação, da Universidade Federal do Piauí (UFPI). As atividades que compuseram o evento 

se sucederam em consonância com o Quadro 2, a seguir. 
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II CICLO DE DEBATES 

QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS NO ENSINO DA ARTE 

10 E 11 DE AGOSTO DE 2005 – AUDITÓRIO DE CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

Atividade Tema Palestrante 

Abertura 

 

Solenidade de Acolhimento pela 

presidente da Associação Nordestina de 

Arte-Educadores Núcleo Piauí – 

ANARTE/PI 

Ioneide Santos do Nascimento - Profª 

Especialista em Arte-Educação pela UFMG - 

Profª do Instituto de Ensino Superior Antonino 

Freire - Presidente da ANARTE/PI 

1ª Palestra Questões Contemporâneas no Ensino da 

Arte 

Francilene Brito da Silva - Profª Especialista 

em Teoria do Conhecimento pela UFPI - Vice-

Presidente da ANARTE/PI 

2ª Palestra A Pesquisa e a Docência Superior Ivana Maria Lopes de Melo Ibiapina - Profª 

Drª em Educação pela UFRN - Coordenadora 

do Mestrado CCE/UFPI 

 

3ª Palestra 

Educação, Pesquisa e Processos de 

Ensino e de Aprendizagem 

Maria da Glória de Carvalho Moura - Profª 

Drª em Educação pela UFRN - Docente 

DMTE/CCE/UFPI  

4ª Palestra A Pesquisa Colaborativa e o Ensino da 

Arte 

Pollyanna Jericó Pinto Coêlho - Profª 

Doutoranda em Educação pela UFRN - Docente 

DEA/CCE/UFPI 

Quadro 2 - Síntese Temário de Palestras do II Ciclo de Debates – Questões Contemporâneas no 

Ensino da Arte. 

Fonte: Coêlho, 2008. 

Após as discussões e respondidas às questões, fizemos o convite aos presentes para se 

juntarem a nós na investigação. Algumas professoras foram à frente, dizer publicamente do 

seu interesse em participar. Em suma, dez participantes, volitivamente, mostraram-se 

desejosos de tornarem-se nossos parceiros. A esses que se manifestaram positivamente ao 

nosso convite, foi-lhes apresentada a ficha de adesão para preenchimento. Em seguida, em 

rápidas palavras, apresentamos os critérios de adesão a serem observados no Quadro 3, a 

seguir. 

CRITÉRIOS DE ADESÃO 

Geral Específicos 

 

Exercer a atividade 

docente em Arte 

Professores formadores do Curso de Lic. Plena em Educação Artística da UFPI 

Professores de Instituições públicas e particulares de ensino de Teresina - PI 

Professores anartistas – ANARTE/PI 

Quadro 3 - Síntese dos Critérios de Adesão à Investigação “Tear Identitário: a prática docente em 

Arte como conhecimento compartilhado”. 

Fonte: Coêlho, 2008. 
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Todos os postulantes deveriam atender ao critério geral, e, pelo menos, um dos 

critérios específicos. Conforme definido em quadro anterior, o critério de caráter geral é que o 

professor exerça a atividade docente em Arte. Os critérios específicos compreendem: 

professores formadores do Curso de Licenciatura Plena em Educação Artística; professores de 

Arte de instituições públicas e particulares; e professores anartistas, membros componentes 

da ANARTE/PI. Assim compostos, esses critérios sinalizam para três olhares distintos, 

porém, entrecruzados: o teórico-investigativo; o da prática cotidiana; e o olhar político 

organizacional da categoria dos professores de Arte. 

Esses olhares distintos, ao mesmo tempo complementares, possibilitariam gerar 

espaço interativo, dialógico, crítico-reflexivo, participativo, prenhe de possibilidades do 

estabelecimento de comunidades semânticas, em continuado exercício de autogestão, 

(des)(re)construção de conhecimento, visões de mundo e (re)invenções de si e da prática 

docente em Arte. O entrecruzamento de olhares que propomos também busca estreitar os 

laços entre academia, escola e organização sindical e/ou similares. 

Após essas explicações, as fichas de adesão foram preenchidas, recolhidas e foi 

acordado o dia e horário do primeiro encontro. 

2.2.2 Fio condutor: encontros operacionais 

Face ao modo como intentamos abordar o processo investigativo, foi feito um convite 

àqueles professores que desejassem refletir sobre sua prática e os processos identitários aí 

envolvidos. Feito o convite, 10 professores aderiram volitivamente à proposta investigativa e 

se mostraram desejosos de se tornarem parceiros e contribuir para o andamento da 

investigação. Por algum tempo, contamos com 11 onze professores. Renina e Tomie, a 

primeira é bióloga e a segunda é pedagoga, ambas ministraram aulas de Arte em escola da 

rede estadual de ensino, em Teresina-PI. Após alguns encontros, a primeira mudou-se sem 

nos deixar os novos contatos; e a segunda disse ter assumido outro colégio; a partir de então, 

estaria estava assoberbada. Logo, passamos a ser 9 partícipes. 

Para proceder às primeiras negociações do processo de instituição de equipe de 

trabalho, no primeiro encontro, em 16/08/2005, discutimos sobre o projeto em si, detalhamos 

um pouco mais detidamente as características essenciais da pesquisa colaborativa, colocamos 

novamente os critérios de seleção dos sujeitos, as indagações, as linhas gerais de investigação, 

as propostas da periodicidade das reuniões, o número mensal de encontros, as temáticas de 

interesse dos partícipes e a definição de funções e responsabilidades de cada um. Ficou 
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acordado que os encontros seriam quinzenais, sempre que possível, e também que seriam aos 

sábados à tarde, pois a maioria dos professores trabalhava em dois turnos, e alguns até em três 

turnos, fato que impossibilitava os encontros em quaisquer horários nos dias úteis da semana. 

Quanto ao registro de dados cadastrais, prosseguiu-se com o preenchimento da ficha 

cadastro e a entrega dos termos de autorização para a publicação dos registros visuais, 

escritos, sonoros, fotográficos e videográficos, que foram prontamente preenchidos e 

assinados por todos os presentes. 

A definição de funções na equipe, segundo essa tipologia de pesquisa qualitativa, é um 

ponto que deve ser cuidadosamente tratado e colocado para os pares, logo no primeiro 

encontro. Embora essa abordagem tenha como princípios orientadores democracia e 

colaboração, a definição de papéis tem como meta dissipar dúvidas sobre as funções relativas 

ao partícipe propositor e aos demais. 

A despeito de a pesquisa colaborativa ter como objetivo comum o compromisso por 

parte de todos, ela também abrange objetivos específicos e desempenho de diferentes funções 

por parte dos pares. Assim, a definição dessas funções favorece o encadeamento das ações e 

impede que haja a superposição e/ou choque de ações. A negociação, por seu turno, garante 

que os pares atinjam seus intentos específicos. 

Desse modo, cabe ao par ou partícipe propositor desempenhar a função de: motivador 

da equipe, dinamizador do processo interativo, dialógico e crítico-reflexivo; partícipe 

formador; na qualidade de par experiente: poderá articular teoria e prática; orientar as 

produções individuais e da equipe; selecionar e propor material bibliográfico; promover 

vivências cruzadas; melhorar ânimos exaltados, uma vez que neste tipo de investigação, os 

conflitos são comuns; analisar o processo como um todo; contribuir para a legitimação da 

investigação. É interessante pontuar a dupla função que este desenvolve enquanto agente 

formador - pratica e sofre a ação. 

Por outro lado, as funções dos partícipes são: co-produção de conhecimento, co-

agenciadores do processo de reflexão crítica e autocrítica; consecução de produto de interesse 

subjetivo, isto é, descobrir a si próprios como sujeitos (des)(re)construtores de sua prática, 

fundada no conhecimento e na reflexão; responsabilidade pela visibilidade da práxis. Sua 

função, de algum modo, na pesquisa viva, é a resposta mais imediata da realidade cotidiana 

através de intervenções dos diferentes olhares a que está submetida. 

A escolha dos codinomes é também outra ação que compete aos partícipes, cuja opção 

recaiu sobre nomes de pintores renomados, pelo motivo de todos serem habilitados em Artes 

Plásticas, tomando empréstimo a grandes nomes do cenário da pintura mundial, brasileira e 
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piauiense, com os quais mais se identificavam. Deste modo, os nomes que se seguem serão os 

que vamos nos referir ao longo dessa investigação. Assinale-se que, no final daquele 

encontro, os partícipes externaram o desejo de elaborar um projeto de pesquisa para 

concorrerem à seleção para um curso de mestrado.  

Com base no exposto, tem-se, nas produções textuais e nas narrativas produzidas pelos 

partícipes, um espaço central que serve de subsídios investigativos e, concomitantemente, 

também se constituem em instâncias de afastamento pela reflexão que demandam quando de 

sua formulação. Além dessas, em conformidade com o que assevera Dubar (2005), o processo 

de (des)(re)construção identitária está na confluência do percurso biográfico e no contexto da 

ação empírica. 

Assim, para dar prosseguimento a essa investigação, consideramos que estudar a 

abordagem colaborativa e temas que se constituíssem em necessidades formativas dos 

interessados apresentavam condições de atendimento às especificidades da pesquisa. 

A negociação sobre os temas de interesses de cada um teve início no segundo 

encontro, no dia 27/08/05, com a colocação, pelos partícipes, dos temas que gostariam que 

fossem abordados. Fomos anotando e, como eram muitas, em função da variedade de 

contextos entre os professores, sugerimos um enxugamento da lista que consistiu nos 

seguintes temas: Para melhor visualização, os temas elencados foram dispostos no Quadro 4, 

a seguir.  

 

Quadro 4 - Temáticas negociadas. 

Fonte: Coêlho, 2008. 

 

QUADRO TEMÁTICO NEGOCIADO (PRIMEIRA VERSÃO) 

Pesquisa Colaborativa 

Colaboração 

Reflexão 

Professor/Professor de Arte 

Prática Docente em Arte 

Identidade/Processos Identitários 

A necessidade da Arte na vida 

Espaço da Arte nas Instituições 

Questões Estéticas no ensino da Arte 

Projetos Educativos em Arte 

Ensino da Arte nas Séries Iniciais (Pedagogia X Educação Artística: visões 

convergentes ou divergentes?) A produção Estereotipada e a idiossincrática em Arte. 
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Diante de um número elevado de temas para serem estudados, discutidos e analisados, 

submetemos à apreciação da equipe sua aglutinação, em blocos, considerando o critério da 

proximidade conteudística. Isso ocorreu em dezembro de 2006. Naquele momento, fizemos 

nova negociação em relação aos temas que ainda não haviam sido discutidos. Devido à 

exiguidade de tempo que dispúnhamos, todos concordaram em agrupá-los em três unidades 

textuais ou outro. Então, feita a renegociação temática, seguidos os ajustes e discussão sobre o 

instrumental para discussão, formulamos o Quadro 5, a seguir, que sumaria a renegociação.  

REFORMULAÇÃO DOS TEMAS 

PARA DISCUSSÃO 

INSTRUMENTO 

DE DISCUSSÃO 

RESPONSABILIDADE DE 

SUGESTÃO DE PRODUÇÃO 

TEXTUAL OU OUTRO 

Pesquisa Colaborativa  

 

 

Textos 

diversos 

DESGAGNÉ, MAGALHÃES 

Colaboração Arnal del Rincón et al.; Magalhães, M. C.  

Reflexão PIMENTA, Selma G.  

Professor/Professor de Arte BARBOSA, Ana Mae 

Prática Docente em Arte BARBOSA, Ana Mae 

Identidade/Processos Identitários HALL, Stuart e SILVA e Tomaz Tadeu da 

Docência em Arte: o que é ser 

professor de Arte? 

Prática pedagógica e vivência 

(docência e tempo de experiência). 

 

Texto 1 

 

COÊLHO, P. 

 

A necessidade da Arte na vida 

Espaço da Arte nas Instituições 

Questões Estéticas no ensino da Arte 

← 

Projetos Educativos em Arte. 

 

Texto 2  

 

SILVA, Francilene B. da 

O ensino da Arte nas séries iniciais 

(Pedagogia X Educação Artística: 

visões convergentes/ divergentes?) 

A Produção estereotipada e a 

idiossincrática no ensino-

aprendizagem da Arte. 

 

Texto 3  

 

Partícipes 

Quadro - 5 Temas Reformulados. 

Fonte: Coêlho, 2008. 

Dessa maneira, os partícipes teriam condição de escolher tema de maior interesse 

individual. O conjunto formado por essas tarefas consiste em exercício de autonomia e uma 

forma de variar lentes, movimentar pontos de vista, rotativizar os desencadeamentos. Em 
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termos de equipe, no sentido democrático da palavra, cada um dos partícipes teria 

oportunidade de livre escolha de bibliografia, de autores, e de construção textual sobre o tema, 

bem como sua apresentação para discussão. Há, desse modo, a (des)construção, da ideia de 

hierarquia, caso essas escolhas estivessem sempre a cargo do partícipe proponente. Houve, ao 

final das discussões sobre a reformulação, a proposta de outras formas desencadeadoras de 

discussões que não as textuais, conforme consta no quadro sinóptico acima referido. Foi 

acordado que seriam abordados sob a forma de Ciclos de Estudos Reflexivos, que 

explicaremos a seguir. 

2.2.3 Enlace entre reflexão e reconstrução: ciclos de estudos reflexivos 

As reuniões dos trabalhos de investigação foram iniciadas pelos Ciclos de Estudos 

Reflexivos. Neles os temas acordados foram estudados e discutidos. As reuniões ocorreram, 

em grande maioria, aos sábados à tarde, horário acordado entre os partícipes, em virtude de a 

maioria trabalhar, no mínimo, dois turnos. 

Elas consistiram, em média, em três reuniões para cada tema. Alguns consumiram 

muito mais, como ocorreu com as questões que envolveram o perfil do professor de Arte e os 

processos identitários, referentes aos itens 4 e 6 do Quadro 5. 

Os ciclos de estudos compreendem, em geral, três momentos, a saber: 

- sondagem dos conhecimentos prévios; 

- estudos e discussão conjunta; 

- conceituação (individual, em equipe) e reconceituação individual ou reconstrução. 

Embora sabedores dessa trinitariedade funcional, usaremos da liberdade típica dessa 

forma de abordagem para subdividir o terceiro momento dos ciclos de estudos. Desse modo, 

buscamos adensar as discussões. 

O primeiro momento, ou momento germinal dos Ciclos de Estudos, consistiu na 

sondagem dos conhecimentos prévios sobre o tema, solicitada aos partícipes, sob a forma 

escrita. Sua importância para os trabalhos reside no fato de que eles indiciam os 

conhecimentos internalizados sobre o tema a ser discutido. Além de indicadores do nível de 

conhecimento que os pares detêm sobre o objeto, desencadeiam, nos partícipes, as primeiras 

aproximações sobre o tema. Esse assume, assim, a condição, do que Freire (2001) denomina 

de “ad-mirável”, recorte percebido do real que se deseja entender em suas múltiplas relações. 

A forma escrita tem a função de primeiro afastamento necessário para que o partícipe trilhe 

em direção à objetivação do tema. A sondagem revela os conhecimentos prévios que, por seu 
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turno, ancoram as informações, que, mais tarde, após estudos e discussão conjunta, se 

transformam em novos conhecimentos. 

E como afirmam Nóvoa (2004) e Pineau (2003), o conhecimento acontece pela auto, 

hetero e ecoformação. No que tange a ecoformação, ou seja, aquela relativa à formação 

através das coisas (dos saberes, das técnicas, das culturas, das artes, das tecnologias) e da sua 

compreensão crítica, em todas as reuniões, a disposição espacial dos partícipes se fez em 

círculo, para melhor visualização e audição uns dos outros, no sentido de evitarmos dispersão, 

por ocasião da leitura e discussão do texto, além do deslocamento mais fácil do gravador. 

Outro motivo da adoção do círculo foi por comungarmos com o que disse Freire e Horton 

(2003), ao ser indagado por que ele o adotava. Ele disse tratar-se de uma tentativa para que a 

questão não fugisse. Sua utilização também se houve por motivos simbólicos, pois o círculo 

nos conduz à ideia de inclusão, de ligação, de compromisso, de entrada, de unidade e, 

finalmente, por ser a imagem arquetípica da totalidade (CHEVAVALIER; GHEERBRANT, 

1993). 

O segundo momento, estudos e discussões propriamente ditos, é regido, 

principalmente, pelo princípio da negociação e da dialogia. No início dos trabalhos, os textos 

eram distribuídos com antecipação pela partícipe proponente aos demais pares, no intuito de 

que estudassem, de antemão, em díades ou tríades para discussão. Contudo, algumas vezes, 

isto não aconteceu. Então, negociamos para a que distribuição textual acontecesse no próprio 

encontro, a fim de serem evitados os esquecimentos ou outro motivo de falibilidade. Isto 

posto, estas reuniões consistiam na leitura dos textos em equipe, por leitores que eram 

alternados de tempos em tempos, sendo facultado o direito de qualquer dos partícipes solicitar 

aos demais colaboradores pausa para colocar suas dúvidas ou observações que julgassem 

pertinentes. Ao final das discussões e colocações feitas, a leitura era novamente retomada, até 

que novas dúvidas e colocações viessem a ser levantadas. Eram movimentos de entrada e de 

saída do texto, entrecortados por diálogos, com o texto e com os pares, seguidos de reentrada 

no texto. Nesse fluxo, o estudo e a discussão do texto seguiram-se imbricadamente. Ao fim do 

estudo do texto, passamos para uma espécie de momento dinâmico da construção do conceito 

do tema, que se constituiu em ponto culminante tratado em seguida. 

No terceiro momento, o de reflexão ou de “ad-miração”,
2
 configurou-se à base de 

construções conceituais em diferentes níveis, que servirão de base analítica a nossa 

                                                 
2
 O termo “ad-mirar” a realidade, para Freire (1977, p. 31), “significa objetivá-la, apreendê-la como campo de 

sua ação e reflexão. Significa penetrá-la, cada vez mais lucidamente, para descobrir as inter-relações verdadeiras 

dos fatos percebidos”. 
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investigação. Tais construções são muito importantes, principalmente considerando que esta 

ferramenta ou artefato cognitivo não costuma ser muito utilizada na educação tradicional. 

Então, o emprego destes artefatos em processos investigativos com professores pode ser de 

grande valia, pelo exercício cognitivo que neles desenvolve; e, como são multiplicadores, por 

certo, poderão utilizá-lo junto aos seus educandos. 

Em face da complexidade das ações e relações que se delineiam neste terceiro 

momento, usamos a liberdade de promover subdivisões em função: das esferas individuais ou 

conjuntas, em que ocorrem: a conceituação, a confrontação, nível de negociação e 

reconstrução conceitual. 

Através delas observamos quão dinâmicas podem ser, e o quanto podem mobilizar, 

desenvolver e conectar pela reflexão e dialogia. Por isso, afirmamos que se constituem em 

espaço dinâmico de comunicação com finalidade gnosiológica, em que os partícipes volitiva, 

individual e conjuntamente se dedicam à construção de conceitos sobre o tema em discussão. 

No princípio deste terceiro momento, conforme já exposto, fizemos uma solicitação a 

cada um dos partícipes para que construíssem, por escrito, os conceitos dos temas centrais – 

colaboração, reflexão, identidade, professor de Arte e prática docente em Arte. Após a 

elaboração conceitual, cada um pôde rever sua própria sondagem, que continha os 

conhecimentos prévios referentes àquele tema, a fim de avaliar os avanços/recuos e socializá-

los aos demais para apreciação. 

A esta ação, seguiu-se uma nova solicitação, o conceito conjunto sobre o tema. 

Finalizada a construção do conceito em equipe, promovemos o confronto, no qual os 

partícipes podiam analisar os pontos de aproximação/afastamento semânticos e 

avanço(s)/retrocesso(s), em dois níveis: um em nível intrapessoal, no qual o partícipe 

confrontou o seu próprio conhecimento prévio com o conceito individual construído; e outro, 

em nível interpessoal, no qual ele confronta suas produções pessoais com as de seus pares e 

com a construção conjunta. As discussões foram variadas, e, por isso, como forma de 

fechamento dos trabalhos, acerca da produção de conhecimento, sobre tema específico, 

solicitamos a reconstrução do conceito individualmente. 

Findado esse momento, o objeto passa (FREIRE, 2001) da condição de “ad-mirável” 

para a de “ad-mirado”; para o teórico, este vai além do simples estranhamento que conduz à 

investigação da realidade pela objetivação, mas pela compreensão radical nas múltiplas 

interconexões do todo, para que deste ponto de vista privilegiado possa criticar e traçar 

possibilidades (VASCONCELOS e BRITO, 2006). Assim, o sujeito pode mesmo chegar ao 

que Freire aponta como “re-ad-miração da ad-miração”, isto é, condição em que o sujeito 
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produz o recorte cognitivo da realidade, leva os dados encontrados ao contexto teórico, os 

submete à ad-miração, e é aí que ocorre sua transformação em objeto “ad-mirado”, daí Freire 

(2001) chamar esta transformação que ocorre no contexto teórico de “re-ad-miração”. 

2.2.4 Tela da tessitura autoscópica: o videotape 

A videogravação evoca e estabelece com os sujeitos, principalmente os nela 

envolvidos, diálogos reflexivos e avaliativos que tecem uma trama semântica particular.  

O vídeo, considerado sob a perspectiva de artefato tecnológico comunicacional, deriva 

e se contrapõe à televisão, e mantém interfaces com o cinema, assumindo rumos e 

significados múltiplos. Desse modo, a linguagem do vídeo encontra-se inscrita no campo das 

artes da imagem em ação e do dinamismo, como bem o disse Venturelli (2004). Trata-se de 

uma linguagem que pode ser traduzida, grosso modo, como uma versão mais acessível da 

linguagem do cinema, contudo mantendo o apelo sensório da linguagem televisiva. 

Entretanto, faz-se oportuno lembrar a observação de Coêlho e Alves (2005), “falar de 

vídeo é falar de ambiguidades”, a começar pela plurissemia do termo. A palavra vídeo, 

segundo Dubois (2004, p. 72), é estranha e paradoxal, pois nela reside e significa objeto e ato: 

Não é só um verbo, como também um verbo conjugado que corresponde à primeira 

pessoa do singular indicativo presente do verbo ver.  Dito de outro modo, vídeo é o 

ato de olhar se exercendo o hic et nunc por um sujeito em ação. Isso implica ao 

mesmo tempo uma ação em curso (um processo), um agente operando (um sujeito) e 

uma adequação temporal ao presente histórico: “eu vejo” é algo que se faz ao vivo, 

não é o “eu vi” da foto (passadista), nem o “eu creio ver” do cinema (ilusionista) e 

tampouco o “eu poderia ver” da imagem virtual (utopista). 

Em função do que foi posto, Dubois (2004) defende a ideia do vídeo como imagem-

ato, uma forma que pensa. Sobre este prisma, o vídeo pode assumir uma posição privilegiada 

investido da função de artefato mediacional. O vídeo, conforme Horst (2004), associa a 

comunicação sensorial-cinestésica com a audiovisual, e assim, combina, em uma relação de 

complementaridade, outras díades antipodais como: intuição/lógica, emoção/razão, aos quais 

acrescentaríamos imagem/palavras, tendo essa última díade o aval de Godard, conforme Joly 

(1996, p. 115), ao evidenciar que “uma precisa da outra para funcionar, para serem eficazes”. 

Este imbricamento entre palavra e imagem nos faz perceber, no vídeo, um grande potencial 

estético e educacional. 

Por esse motivo, a educação tem promovido sua larga utilização com a finalidade de 

recurso mediador do processo de ensino e de aprendizagem. O uso de videogravações com a 

função formativa pode assumir várias denominações e fins diversos, tais como: microensino 
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(COOPER, 1989), videoformação e outros. Rosado (1993) e Ferrés (1996) têm investido em 

estudos nos quais a videogravação consiste em espaço avaliativo de si, pelo que denominam 

de confrontação da imagem de si na tela. 

No que se refere à pesquisa, esta tem se voltado para este artefato como instrumento 

de registro, de mediação e como técnica. É nesta última que intentamos nos deter. A técnica 

da autoscopia tem sua essência na ação de objetivar-se, espaço no qual ocorre a autoanálise, 

com vista à determinada finalidade, conforme Sadalla e Larocca (2004). Para as autoras 

citadas, a autoscopia pode assumir dupla função, técnica investigativa e formação, através do 

registro videográfico de ações de um ou mais sujeitos em determinado contexto situacional, 

almejando autoanálise posterior. 

Esse tipo de registro nos permite perceber e interpretar multiplamente essa mescla 

entre o subjetivo-objetivo daquele(a) que registra, como o faz, como a máquina se 

movimenta, para mostrar o quê a sua aula videogravada, ao ser analisada, algum trecho pode 

ser visto várias vezes pelos pares. O tempo passado pode ser presentificado quantas vezes 

forem necessárias, uma, entre tantas vantagens e reconversões que o vídeo pode nos 

proporcionar. 

Tal registro tem sido por nós percebido como um meio rico em informações, com 

muitas condições de captar interações, sutilezas do gesto, olhares, entonações, pausas, 

sobreposições de falas, atitudes, relações espaciais, contextos, e o que os etnólogos 

denominam de relações ecológicas entre os sujeitos. Enfim, o registro videográfico revela 

nuances que o registro apenas sonoro, por exemplo, não captaria. 

2.2.4.1 A autoscopia 

A videogravação evoca e estabelece com os sujeitos, principalmente os nela 

envolvidos, diálogos reflexivos e avaliativos que tecem uma trama semântica particular. 

O processo autoscópico compreende dois momentos, a videogravação dos sujeitos em 

contexto situacional e as sessões de análises reflexivas. Essas últimas são desencadeadas pelo 

que Sadalla e Larocca (2004, 421) denominam de “ação de objetivar-se”, em um olhar para 

fora e ver-se. Para Ferrés (1996), instala-se o conflito, a imagem do eu fora de mim, elemento 

fundante do processo reflexivo e da compreensão dos sentidos, e razões geradoras das ações 

em foco, por meio das verbalizações feitas durante a análise das videogravações (SADALLA 

& LAOCCA, 2004).  
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A técnica da videogravação, no sentido mais detalhado, com base em Sadalla e 

Larocca (2004), compreende os seguintes passos: recuperação da ação; retorno da 

informação; análise e possível mobilização no sentido de modificá-la no futuro. Nesse 

processo, o sujeito é percebido multirrelacionalmente, pois este favorece as relações que se 

estabelecem em contexto. Esse contexto é, por seu turno, relativo, porque tanto pode referir-se 

à esfera interior/subjetiva, na qual o sujeito se percebe fora de si, o que favorece o 

distanciamento analítico, quanto pode referir-se ao contexto exterior ao indivíduo. 

O afastamento, contudo, não se traduz em passividade contemplativa do sujeito diante 

da imagem de si, vai além disso. O sujeito nela está implicado ativa, emotiva e 

cognitivamente. E é por esse motivo que ele interpreta e reelabora suas visões particulares de 

um mundo, com o qual mantém estreita relação; e, na medida em que o reinventa, reinventa a 

si próprio. 

Estas características contribuem para o adensamento das descrições, permitindo 

olhares poliédricos do mesmo fenômeno, ou, ainda, nos permitem enveredar rumo ao interior 

de seus múltiplos níveis semânticos. Porém, as possibilidades que esse instrumento nos 

oferece são muitas, e não param por aí; por exemplo, podem ser promovidos diálogos entre 

esses diferentes pontos de vista e/ou níveis de significado. Para Jobim e Souza (2000) abordar 

a imagem sob a égide da significação é abordar o fenômeno polifônico da imagem na faceta 

semiótica. 

As numerosas informações que o vídeo nos proporciona necessitam de grande poder 

de seletividade, por parte de quem delas se utiliza como instrumento de investigação. Esta é 

uma maneira de compensar a pouca seletividade desse artefato que, além de propiciar muitas 

informações, ainda as hibridiza, tanto em termos de linguagem (do cinema e da televisão) de 

meios, e de funções aplicadas ao campo da educação. Devido a esse e outros limites, 

principalmente, os etnólogos têm restrições sobre a utilização dos registros videográficos, pois 

alegam que eles não contemplam a dimensão “discreta” da investigação. 

No caso dessa investigação, o vídeo acontece com funções diversas – como 

instrumento desencadeador do processo reflexivo e como registro do processo de mudança 

e/ou transformações semânticas e outras, que ocorrem com os sujeitos em ambiente interativo 

e dialógico, nas reuniões de reconstrução. 
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2.2.4.2 Videorregistro in frames 

Neste estudo, o planejamento inicial era que todos os trabalhos de auto e 

heterorreflexão sobre o agir docente em Arte fossem executados sob a forma de 

videorregistro, porém, devido à exiguidade de tempo e aos altos custos, negociamos com os 

parceiros que adotaríamos o seguinte critério: os videorregistros seriam em número de três, 

abrangendo os níveis de Ensino Fundamental, Médio e Superior. Assim, a reflexão, tal como 

ficou acordada, seria feita com base no instrumento fílmico: os videorregistros. 

O primeiro passo consistiu nas candidaturas dos partícipes para a execução do 

Videorregistro. Consoante os critérios estabelecidos, Anita e Tarsila (nível Fundamental), 

Dürer (nível Médio) e Camile (nível Superior) apresentaram-se para se submeter ao 

procedimento em foco. É importante frisar, que este momento foi acatado de pronto pelos 

parceiros citados. 

O passo seguinte foi a contratação de um profissional para efetuar as imagens das 

aulas e proceder a edição do Videorregistro. Para maior conforto dos professores, optamos por 

uma pessoa que já havia estado conosco em outros momentos. Desta maneira, os professores 

não teriam que adaptar-se a outro profissional da área. A ele foi explicado que a câmera 

deveria assumir diferentes posicionamentos na sala de aula, portanto, haveria movimento do 

câmera man e, consequentemente, imagens em movimento, para captar os movimentos dos 

integrantes da sala de aula. Este modo de proceder, ao nosso olhar, permite a articulação entre 

as características inerentes a videogravação e à vida/movimento típicos da sala de aula. 

O terceiro passo foi a definição dos dias das aulas e seu planejamento, que seguiram o 

andamento normal do estabelecido nos currículos de cada instituição. Concomitante a esses 

procedimentos dos parceiros, a partícipe proponente elaborou os ofícios para cada uma das 

instituições solicitando a licença para a tomada das imagens nas salas de aula dos referidos 

professores. 

O quarto passo foi o roteiro prévio de gravação, que deveria atender à finalidade de 

videorregistrar a aula, para que servisse de artefato desencadeador-reflexivo, nos âmbitos auto 

e hetero reflexivos, para um público-alvo, equipe formada por professores em processo de 

formação continuada e investigação da prática docente. No roteiro prévio, foram 

preestabelecidos os dados que deveriam vir antes da gravação da aula, que iria ser registrada. 

Então, para melhor esclarecer sobre o trabalho, todos os professores deveriam fazer uma 

pequena apresentação, a qual revelaria a instituição escolar, o nível de ensino, a sala, o turno, 
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o número de estudantes, o tema da aula e outros dados para melhor situar e esclarecer sobre 

aquele contexto específico.  

Uma vez definidos os pontos anteriormente levantados, foram feitas as 

videogravações. Em cada uma delas houve problemas de ordens diversas. Em uma delas, o 

câmera man, em movimento brusco, ainda no preparo do seu material, quebrou uma peça 

responsável pela captura do som e, se não fosse o fato de termos levado, por precaução, uma 

câmera bem mais simples do que a que foi avariada, a qual cobria a maioria das reuniões, a 

captura, naquele dia, não teria sido feita. Os demais problemas ocorridos em todas as aulas 

foram relativos ao barulho. Na Universidade Federal do Piauí, havia uma equipe fazendo 

manutenção dos aparelhos de ar condicionado, e, apesar da solicitação feita no sentido de não 

baterem com tanta força, o barulho atrapalhou bastante. No Ensino Médio, a sala em que 

íamos registrar as imagens ficava bem ao lado de uma quadra de esportes. No Ensino 

Fundamental, os educandos passantes geraram bastante barulho, que, somado com a 

curiosidade típica da adolescência, fizeram com que alguns deles se posicionassem frente à 

porta da sala de aula para observarem o que estava ocorrendo ali, tendo em vista a presença de 

duas pessoas estranhas à escola, cada uma de posse de uma câmera de vídeo. 

Não obstante os problemas surgidos, os professores e seus estudantes portaram-se 

quase naturalmente ante a este instrumento de gravação de imagem que não é nada sutil. Os 

professores comportaram-se mais naturalmente, porque já haviam sido filmados em muitos 

outros momentos, em encontros dos Ciclos de Estudo; e, em muitos casos, eles mesmos 

procediam à filmagem uns dos outros. Os estudantes que agiram mais naturalmente diante da 

câmera foram os dos níveis Superior e Fundamental. Portanto, os do nível Médio, até mesmo 

por estarem na fase de afirmação do eu, adotaram atitudes responsivas diante da câmera no 

sentido de se destacarem. 

Após a tomada das imagens das aulas, marcamos encontro na sala de edição, em que 

ficamos em três, o professor, o editor de imagens e a partícipe proponente para um fim único 

– a edição das imagens da aula. 

Mesmo considerando a finalidade que nos unia, os sentimentos de cada um eram bem 

distintos, os quais pudemos perceber, à medida em que assistíamos à aula vídeo gravada: o 

editor, imbuído do sentimento de apresentação “limpa” do seu trabalho, era impelido, por 

força do hábito, a querer omitir o que ele considerava “sujeira” visuosonora, embora tenha 

sido recomendado que não era esse o caso; os professores, por seu turno, estavam 

visivelmente preocupados com a totalidade do trabalho docente por eles desenvolvido. Por 

fim, a partícipe proponente, tomada pelo desejo de conferir visibilidade ao real da aula, 
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através dos problemas detectados, entrava em negociação com o(as) professor(as) no sentido 

de adquirir o seu consentimento. Os professores, embora tomados pelos sentimentos de nudez 

profissional docente, que este procedimento instala, mostraram uma coragem ímpar, calcada 

na confiança que deve permear o processo da pesquisa colaborativa. É importante frisar que 

todos os professores envolvidos foram bastante solícitos, e acataram todos os nossos pedidos 

de inclusão de algumas situações nas aulas a serem editadas. 

A edição das aulas só aconteceu após assistirmos a toda a gravação, ocasião em que 

cada professor anotava os pontos que considerava importantes registrar. Em alguns 

momentos, comentamos sobre alguns trechos. A partir das anotações feitas, traçamos o roteiro 

da aula do professor. E, só então, o editor de imagens procedeu aos cortes e colagens, 

seguindo o plano, roteiro para a edição, traçado pelos professores. 

O roteiro, que todo Videorregistro deve ter, foi bem específico para o que desejávamos 

realizar, a edição de aula. Sentimos necessidade de formular um roteiro para a edição, com a 

finalidade de esclarecer e evidenciar a ideia de desenvolvimento, pontuando os diferentes 

momentos da aula e encadeando-os com os diferentes agires docentes. Considerando essas 

características, os cortes e colagens deveriam ser sutis, quando, dentro de cada unidade-

momento, ou mais evidentes e separados por quadro de destaque, pausado, quando em 

momentos diferentes. A nosso ver, esses procedimentos conferiram uma espécie de ritmo à 

edição em sua totalidade, pois nela podemos perceber seus elementos: repetição (colagens e 

cortes mais sutis), variação (quadro) e pausa. 

A totalidade das intenções e dos dados deveria observar ou estar contida em um 

intervalo de tempo entre 15 a 20 minutos, com alguma variação para mais ou para menos, a 

fim de não ficar curto demais, e não mostrar os pontos para discussão, muito longos, e tornar-

se enfadonho, dispersante. Depois desse procedimento, foram feitas cópias da aula, editada 

para cada professor, pois alguns deles se mostraram desejosos em exibi-las aos seus 

educandos em momento posterior. 

O Videorregistro, mesmo em processo de execução, constitui-se em instância de 

afastamento e reflexão, além de informação e aprendizagem, uma vez que os pequenos 

detalhes necessitam ser pensados, e pesquisadas as questões a seguir: O que é o 

videorregistro? Para quem se destina? Quais os seus pontos principais? Que funções atende no 

processo investigativo? Como é feito? Quais os cuidados a serem observados? Por isso 

reafirmamos o que asseveram Coêlho e Alves (2005) sobre o fato de o videorregistro 

constituir importante artefato que os professores, no processo de ensino e de aprendizagem, 

podem lançar mão, desde que atentem cuidadosamente para os perigos que podem incorrer. 
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2.2.5 Urdume de experiências e interatividade profissional: narrativas de formação 

Nesta investigação, a Narrativa Autobiográfica, que é também um procedimento 

investigativo e de formação, foi assumida como co-adjuvante desveladora sensível da 

dimensão articulada das diferentes esferas formativas. 

Isso nos direciona para um enredamento, bem ao sabor freireano, o qual nos fala sobre 

a concepção da ação do professor, que também é pessoa que leva notícia, e partilha as (in) 

formações com os seus educandos. Falamos desse lugar onde o professor busca tecer-se no 

profissional. Além disso, a palavra acima ganha sentido, considerando-se que podemos 

andarilhar, através destes instrumentos de investigação, por entre três esferas formativas 

advindas das teorizações de Pineau (2003; 2006), auto, hetero e eco-formação. Tal fato deve-

se ao estabelecimento de trânsito livre entre elas, nas narrativas, construções subjetivas, que, 

mobilizadas pela memória, articulam a pluralidade dos fatores (sociais, culturais, políticos e 

outros) imbricados no caleidoscópio dimensional da vida humana. Daí a pertinência da 

afirmação de Josso (2004, p. 266): 

„As histórias de formação‟ são, sem sombra de dúvida, uma das mediações possíveis 

para redescobrir essas dimensões „esquecidas‟, para mostrar como é que elas 

continuam a estar vivas dentro de nós, como alimentam o nosso ganhar forma, para 

as reinvestirmos conscientemente como tantas outras vias possíveis de interpretação 

da significação da nossa existência e da direção que entendemos dar a nossa busca 

de uma arte de viver em ligação e partilha. 

Esse instrumento de investigação as narrativas autobiográficas, trajetórias formativas 

ou similares nos ajuda a melhor compor e compreender a nós próprios(as) como pessoa e 

como profissional, visto que nos relaciona com a nossa prática. Esse procedimento nos impele 

à interlocução. Ao lado disso, lembramos o que afirmou Pimentel (2005, p. 84): “tais 

posicionamentos de vida, refletem-se nos conceitos de conhecimento, ciência e ensino 

presentes na prática educativa”. No nosso caso, a profissão refere-se ao professor de Arte, 

bem como às práticas docentes constituintes do seu trabalho. Sua importância reside no 

universo da investigação educacional, centrada na formação continuada, em especial, quando 

se tem como palavras de ordem: profissão, profissionalidade e processos identitários. Estas 

ainda podem ser analisadas sob a ótica da dimensão sensível da efetividade e do imaginário. 

As construções narrativas autobiográficas são para nós instrumentos importantes de 

análise, em virtude de elas não separarem a pessoa do profissional, pelo contrário, oferecem, 

pelo amálgama de memória, sentimento e cognição, elementos que, ao tempo em que 

singularizam pessoa/profissional, possibilitam-nos, por outro lado, traçar paralelos entre eles. 
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Pela característica da construção de sentido, estas narrativas possibilitam que possamos 

promover inferências sobre os processos identitários docentes dos seus idealizadores. Posto 

que as narrativas sejam construções que sinalizam para a questão apontada por Nóvoa (2004, 

p. 16), “quem educa o educador?”, a sua própria multiplicidade una se constituiria em 

resposta respaldada em Pineau, eu, os outros e as coisas. Nóvoa enfatiza que a resposta de sua 

pergunta é “o formador forma-se a si próprio, através de uma reflexão sobre os seus percursos 

pessoais e profissionais (autoformação); o formador forma-se na relação com os outros, em 

uma aprendizagem conjunta que faz apelo à consciência, aos sentimentos e às emoções 

(heteroformação); o formador forma-se através das coisas (dos saberes, das técnicas, das 

culturas, das artes, das tecnologias) e da sua compreensão crítica (ecoformação). 

Nesse sentido, Martins (2007) nos lembra dos novos pressupostos para a formação de 

professores, os quais se fundam no pensamento autônomo e no incentivo às estratégias de 

autoformação, cuja ênfase recai no desenvolvimento pessoal. O exercício de compreensão 

desencadeado pelas narrativas de formação tem em seu cerne a (des)(re)construção de 

conhecimento. E, por tratarmos de posicionamentos de autores sobre o conhecimento, é que 

trazemos, para o primeiro plano, as afirmações de Demo (2000, p. 58): “sob a ótica 

reconstrutiva, conhecimento é a instrumentação formal mais decisiva para fazer 

oportunidade, enquanto, sob a ótica política, conhecimento aparece como estratégia central 

para fazer-se oportunidade, incluindo-se aí também a esfera emocional” [grifos do autor]. 

Estas produções narrativas, instâncias de reflexão, afastamento, por excelência e 

formação foram partilhadas pela equipe, na qual, sob a condição de integrante, valemo-nos da 

ocasião para ressaltar o quão valioso foi para nós esta troca e este encontro com um eu 

fortalecido, porque naquelas construções ele não estava divido em eu pessoal e eu 

profissional. 

As elaborações, ao serem requisitadas dos nossos pares, não foram submetidas a 

muitas exigências, como número de páginas, título padrão, ou outros. Julgamos que, dessa 

forma, o partícipe poderia colocar-se mais livremente em termos de gênero nessas suas 

construções. Assim, ganharíamos em sentimento, em riqueza estilística de matizes de leitura 

de mundo, de valores que carregam consigo, os quais permeiam o seu modo de o sujeito 

perceber a si, à sua profissão e à sua prática, na relação estreita da co-produção e da 

coexistência. 
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2.2.6 Fiandeiras da ação crítico-reflexiva: sessões reflexivas 

A busca por maior aproximação da relação teoria e prática necessita da compreensão 

das práticas de sala de aula, que a formação continuada tem como norte. Por isso, lançamos 

mão da prática da reflexão crítica a qual pode ser de grande valia. Para tanto, é preciso 

estabelecer um ambiente colaborativo, dentre outros, para somar forças sinérgicas, 

objetivando ativar e manter aquecidas as práticas reflexivas na equipe de trabalho 

investigativo. Para que este aquecimento ocorra, a reflexividade, na abordagem colaborativa, 

é recursiva. Nesse tipo de abordagem que visa a mudança/transformação, a reflexividade 

assume uma condução e perspectiva dialéticas. 

A reflexão crítica é, para Kemmis (apud BARBARA & RAMOS, 2003), um processo 

de autoconscientização, que não consiste somente em um pensamento crítico, mas algo além 

disso – um posicionamento participativo, contextualizado e político na esfera de ação 

(LIBERALI et al., 2003). 

Liberali (2004) estabelece um diálogo entre Habermas (1973) e Romero (1998), para 

tratar de reflexão, com raízes habermasiana que aponta três diferentes níveis reflexivos: a 

reflexão técnica, a reflexão prática e a reflexão crítica. A primeira refere-se ao conhecimento 

técnico, que, para Romero, diz respeito aos conhecimentos que suprem a necessidade que as 

pessoas sentem em ter maior controle sobre o mundo natural. Enquanto a reflexão prática, na 

concepção habermasiana, proporciona o exame aberto dos objetivos e suposições que os 

embasam, bem como de seus resultados. Em Romero, liga-se ao entendimento interpessoal e à 

interpretação de práticas sociais. A reflexão crítica, para o primeiro abrangeria as anteriores, 

entretanto, enfatizando os critérios morais, conforme Liberali (2004, p. 89) “situa as análises 

de ações pessoais em contextos histórico-sociais mais amplos”. A reflexão crítica tem como 

marcas a descrição das ações, discussão das teorias que a embasam, autocrítica e proposta de 

reconstrução da ação (Id. ibid.). Para a autora, a reflexão crítica sinaliza em direção à 

autonomia e emancipação dos participantes. 

A reflexão crítica que se apoia em ações pedagógicas tem em Freire fonte de 

inspiração para outros estudiosos do tema, como Smyth (1992), Kemmis (1987) e outros. 

Smyth (1992), por exemplo, aponta propostas de trabalho reflexivo de essência freireana, na 

qual a problematização e a discussão iluminam a prática docente. Esse trabalho, a que o autor 

se reportara, abrange quatro pontos na sua totalidade e esses podem ser sintetizados nas 

seguintes ações encadeadas entre si – descrever, informar, confrontar e reconstruir. 
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O descrever é o ponto de partida para a reflexão, pois permite a visualização do que 

será analisado. Consiste na produção e desenvolvimento de texto discursivo sobre a ação 

praticada, a fim de torná-la clara aos praticantes, evidenciando as observações e indícios 

percebidos. Para Liberali (2004) esta ação advém da resposta à pergunta – o que fiz? Essa 

ação contribui para promover o distanciamento necessário do sujeito relativamente às suas 

ações. Além dos objetivos destacados, esse momento reflexivo proporciona análise das 

práticas cotidianas com base nos indícios apresentados, superando assim, os julgamentos de 

valor e a parcialidade. O descrever cria as condições para o informar. 

O informar visa encontrar os princípios teóricos que embasam as ações e as 

construções semânticas gestadas na prática discursiva. O seu objetivo é explicar e/ou 

generalizar as ações através de teorias. À semelhança do anterior, este momento tende a dar 

resposta à questão – qual o significado de minhas ações? Esta ação permite contextualizar e 

perceber os princípios que dão sustentação às ações (LIBERALI, 2004). A ação do informar 

oferece dados que sinalizam, por seu turno, para a ação do confrontar com bases mais 

conscientes. 

O confrontar consiste em instigar o praticante a submeter as teorias que guiam as suas 

ações a questionamentos que promovam a contextualização e a percepção das ações como 

resultado de internalizações socioculturais. Dito de outro modo, trata-se de uma avaliação das 

ações em relação ao contexto sociohistórico. Este é o momento em que o praticante é 

colocado em uma situação de conflito, porque o nível de compreensão atingido, forçosamente, 

implica em mudança ou transformação. Outro ponto que esta ação pode atentar refere-se à 

detecção de possíveis inconsistências da prática e à percepção da natureza política da ação, 

além de situá-la em um contexto sociocultural. É através do confrontar que se processa a 

emancipação, conferindo-lhe relevo. O confrontar responde à questão do tipo – Como cheguei 

a ser assim? O praticante, ao experienciar o confrontar, é levado ao próximo momento 

reflexivo – o reconstruir. 

O reconstruir alia-se à emancipação de si, após uma melhor compreensão das ações 

em contexto real, percebidas sob uma multiplicidade de olhares, e, em seguida, reorganizadas 

como possibilidades alternativas para novas ações. Portanto, o reconstruir se concretiza na 

resposta à pergunta – Como posso agir diferente? 

O processo como um todo, de certa maneira, subverte as nossas rotinas, pessoal e 

profissional, ao nos fazer sair do linearismo acrítico das ações cotidianas, que, na maioria das 

vezes, não são debatidas, discutidas, com os nossos parceiros. 
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As Sessões Reflexivas, por seu caráter inerente, requerem ações docentes vividas e 

partilhadas (sessões de estudo, registros da prática, vivências políticas, artísticas, e outros) 

como base a serem analisadas. Para que possamos atingir o seu funcionamento a contento, 

tanto a teoria, que embasa a prática, quanto a que desta possa se originar necessitam ser bem 

discutidas para conferir certa unidade ao todo, que é diverso em essência. 

Nesse fluxo, as sessões são processos compostos por três momentos, aglutinados em 

dois blocos distintos. Os dois primeiros são concernentes, sob o ponto de vista estrito, aos 

agires docentes, e o terceiro é um conjunto formado pelos agires colaborativos referentes às 

atividades dos professores, enquanto partícipes integrantes implicados na Investigação 

Colaborativa. 

No que tange aos agires docentes, dada à complexidade característica dos processos 

envolvidos, necessitam de uma espécie de triangulação de três diferentes olhares sobre a 

prática dos professores, no caso, a aula. Assim, os olhares e as instâncias de afastamento são 

cruzados – o registro da aula, a autorreflexão e a heterorreflexão. O registro da aula pode 

assumir, neste caso, duas formas, o videorregistro e/ou os relatos de experiências, os quais são 

convertidos à condição de recorte do real, desencadeador dos trabalhos crítico-reflexivos. 

Cada encontro durou em média 4 horas, e os 3 primeiros tiveram como instrumento 

desencadeador os videorregistros de aula, sendo que os demais assumiram a forma de relatos 

de experiência, também com base em aula. A despeito das diferenças marcantes entre ambas 

as ferramentas desencadeadoras do processo, elas contemplam as ações do trabalho crítico-

reflexivo clássico. 

Os trabalhos crítico-reflexivos incidem sobre os agires docentes vivenciados pelo 

professor responsável pela aula, em dois níveis, isto é, bidimensionalmente. O primeiro nível 

individual ou autorreflexivo e o espaço em que o partícipe analisa os agires docentes 

referentes à aula em foco, e, os submete às ações do trabalho crítico-reflexivo clássico 

smythiano do descrever, do informar, do confrontar e do reconstruir. Nesse trabalho, em nível 

individual, os agires são percebidos, elencados, analisados e compreendidos pelo próprio 

autor da aula. Ou ainda, os agires são submetidos ao olhar introspectivo do professor da aula. 

À medida que o partícipe revisita a sua prática docente e a compartilha com os demais 

parceiros, em cada momento desses, ele desconstrói e reconstrói conhecimentos, formas de 

perceber, ler e interpretar o mundo. Todo esse processo é registrado, por escrito, pelo 

partícipe analisado. Ao final desta análise, o professor deve sentir-se pronto para partilhar e 

dialogar com seus pares, com vistas à reinvenção de si, através de novo processo reflexivo, 

desta vez junto aos seus parceiros, em momento de heterorreflexão. 
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Por outro lado, na heterorreflexão, ou trabalho crítico-reflexivo coletivo ou 

socializado, os mesmos agires docentes são submetidos aos olhares dos partícipes 

colaboradores, pares ou co-investigadores para procedimento dos trabalhos reflexivos de 

reflexão cruzada, na qual todos expressam suas visões sobre os agires docentes, sob a forma 

de questionamento ou problematização, cujo objetivo é exercitar a polifonia que a 

comunicação mediatizada pelos desafios que o recorte do real impõe. O enredado polifônico 

gera, de forma crítica, dialógica e criativa, possibilidade de emergência de múltiplas soluções. 

O questionamento, que permeia todo o processo, é a chave para a condução do todo, que 

muitas vezes é conflituoso, mas de grande riqueza. 

Assim, diante de outros olhares, aqueles agires são analisados de forma mais variada, 

confrontados, ampliados, desconstruídos em parte ou no todo, e reconstruídos. A partir da 

observação de que, nestes dois espaços, o foco são os agires docentes, e de que, em ambos os 

espaços, os trabalhos reflexivos conduzem à crise, depreende-se que o partícipe, cujos agires 

estão no centro do debate, passa necessariamente por duas crises, uma em nível individual e 

outra em nível social. Assim, a possibilidade de aprofundamento reflexivo, por parte do 

partícipe responsável pela aula, é ampliada, pelas várias instâncias de afastamento, 

representada pelos pares, que se somam às demais instâncias como os relatos de experiência 

e/ou o videorregistro da aula. 

Isto posto, tudo o que foi vivenciado até então se deveu a articulação de outra esfera, 

que poderíamos denominar de eco-laborativa, uma forma neológica alusiva a eco-formação 

de Pineau (2003), que compreende a forma ética e política de como deve ser regido o 

conjunto das atividades dos partícipes, nos trabalhos de investigação colaborativa. Nessa 

perspectiva, os agires colaborativos podem assumir sua formatividade, na medida em que 

seus agentes, volitiva e dialeticamente, exercitam a função de mediador/mediado, na busca 

pela compreensão crítica. 

Esta esfera eco-laborativa tem como objetivo a autoanálise do professor enquanto 

partícipe, implicado e empenhado na promoção dos trabalhos de reflexão, investigação e 

emancipação do outro e de si próprio. 

Essas dimensões são interpenetráveis entre si, e trazem a possibilidade de ampliarem-

se mutuamente por sinergia, na composição de um todo multifacetado, que inscreve: 

- reinvenção do conhecimento, da realidade e de si, através da reconstrução; 

- transformação da realidade do entorno; 

- conquista da autonomia. 



 54 

Vivenciar a reflexão crítica é, por um lado, correr riscos, expor nossas fragilidades; 

por outro, é ver o dia-a-dia totalmente novo, descobrindo, assim, facetas não percebidas 

anteriormente. Este fato nos posiciona, de forma diferente, diante da realidade, o que nos 

permite estabelecer relações identitário/alteritárias para a discussão dialógica de problemas 

que nos são pertinentes e comuns. Além dos benefícios já citados, mencionamos ainda melhor 

compreensão e maior poder de intervenção nessa realidade. Os elementos que incidem nesse 

modo plurifacético de perceber, de interagir e de interpretar a realidade, todos desencadeiam 

mudanças, senão, transformações profundas nos âmbitos pessoal, social e organizacional 

desse contingente. A maior delas é a mobilização de ações, o fortalecimento da autonomia, a 

tomada de atitude política, contextualizada do nosso fazer docente. Não esquecendo de outras 

tão importantes como a organização do espaço, do tempo e de materiais a serem utilizados 

durante o trabalho (MACHADO, 2004). Essas conquistas não nos chegam gratuitamente, elas 

só nos são reveladas pela vivência e pelo aprendizado da reflexão que, como as demais 

funções psicológicas superiores, são construções históricas geradas no e pelo social. 

De modo geral, as sessões reflexivas obedeceram ao roteiro sinóptico apresentado no 

Quadro 6, a seguir: 

TRABALHO CRÍTICO-REFLEXIVO 

Formas de Ação Questionamentos 

Descrever Qual é o meu conceito de: docência em Arte; professor de Arte; 

identidade docente em Arte; reflexão, colaboração? 

Informar  Que teorias permeiam e dão sustentação aos conceitos expressos em 

minha prática docente em Arte? 

Confrontar Que implicações terão as ações expressas em minha prática docente 

para o desenvolvimento dos meus educandos e para o meu próprio? 

Reconstruir Quais os conceitos reconstruídos? Como eles podem implicar em 

mudanças ou transformação em minha prática docente em Arte? 

Quadro 6 - Questionamentos Desencadeadores das Ações Reflexivas.  

Fonte: Magalhães (2004). 

Contudo, independente do instrumento de registro da aula, todos seguiram roteiros 

voltados para as três esferas analíticas – auto, hetero e eco-laborativa, componentes das 

sessões reflexivas, cujo teor encontra-se nos seguintes roteiros elaborados, sob a forma de 

quadros, para este momento reflexivo. 
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TRAMA AUTORREFLEXIVA DO PARTÍCIPE SOBRE A SUA PRÁTICA 

 

 

 

DESCREVER 

 

Esclarecer: 

- A escolha dos temas das aulas (quem escolhe, porque escolhe, 

quando). 

- A escolha dos recursos pedagógicos (quem os escolheu). 

- Os conhecimentos do conteúdo trabalhado. 

- As situações de aprendizagem (procedimentos usados). 

- Condições de Trabalho (da professora e dos estudantes). 

- Os Objetivos Visados. 

- As reações dos estudantes às situações de aprendizagem 

propostas. 

- A relação entre o planejado e o executado. 

 

 

INFORMAR 

 

- Os Motivos das escolhas (tema, subtema, objetivos, situações de 

aprendizagem, recursos pedagógicos). 

- Os motivos que levaram os estudantes a reagir daquela forma 

específica. 

- As teorias e princípios que embasam a prática pedagógica 

explicitando o porquê. 

 

 

 

 

CONFRONTAR 

 

CONSIDERAR SE: 

- As teorias que embasam a sua prática atendem às exigências dos 

objetivos propostos para o ensino de Arte em nível fundamental. 

- O seu processo formativo inicial possibilitou o domínio teórico 

que a sua prática exige (conhecimentos e competências 

pedagógicas). Explique por que. 

- O processo formativo possibilitou o sentir-se professor(a) de Arte. 

- A sua prática pedagógica contribui para a formação do ser cidadão 

crítico, reflexivo, ético e atuante na sociedade. Explique por que. 

- A sua atuação pedagógica possibilitou a conexão teoria e prática. 

Explique por que. 

- O destaque que outros fatores contribuem para o seu processo 

formativo e identitário do ser professor. Explique o porquê. 

 

 

RECONSTRUIR 

 

DESTACAR COMO: 

– Poderíamos fazer as coisas diferentes (em relação a aula dada, em 

relação ao processo formativo, ao ser professor e à prática 

pedagógica em geral). 

– Introduzir as mudanças necessárias. 

– Reconfigurar o que julga pedagogicamente importante na prática 

docente em Arte. 

– Completar e acrescentar, com o que considera interessante e 

necessário. 

Quadro - 7 Autorreflexão.  

Fonte: Magalhães (2004); Celani (2002); Liberali (2007); Ibiapina; Ferreira (2007). 
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TRAMA HETERORREFLEXIVA DOS PARES SOBRE A PRÁTICA DO OUTRO 

 

DESCREVER 

 

- Organização da sala, aproveitamento do tempo. 

- Interferências do ambiente externo na aula. 

- Momentos de tumulto e reações dos estudantes ao 

serem filmados. 

 

 

 

INFORMAR 

 

- Interação educando/educador. 

- Insinuação de respostas. 

- Qual a reação da professora em momentos de tumulto, 

em relação às dúvidas dos estudantes e em relação delas 

com o erro. 

- Até que ponto a relação teoria/prática apresentada 

facilitou a aprendizagem dos estudantes. 

- Como o(a) professor(a) analisa as condições de 

trabalho oferecidas pela escola ao ensino da Arte. 

- Qual a sua reação aos estudantes que se distraem e 

distraem os colegas. 

- Você considera que houve apreensão dos 

conhecimentos do tema da aula pelos estudantes. 

- Adequação do material usado ao conteúdo proposto. 

 

 

 

CONFRONTAR 

 

- A(s) teoria(s) que embasa(m) a sua prática se 

adequa(m) ao tema da aula? 

- A(s) teoria(s) que embasa(m) a sua prática o(a) a uma 

ação política mais atuante na prática? 

- O seu processo formativo possibilitou uma visibilidade 

maior do perfil do profissional formado? 

- Teça considerações acerca do tema por você abordado, 

no que tange ao desenvolvimento dos educandos sob os 

aspectos: cognitivo, emocional, político, cidadão e ético. 

 

RECONSTRUIR 

 

- De que maneira você considera que a sua prática 

pedagógica poderia assumir novos caminhos ou rumos? 

- Como as práticas pedagógicas poderiam ser 

conduzidas para intensificar o desenvolvimento dos 

aspectos acima abordados (cognitivo, emocional, 

político, cidadão e ético)? 

Quadro 8 - Heterorreflexão.  

Fonte: Magalhães (2004); Celani (2002); Liberali (2007); Ibiapina; Ferreira (2007). 
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TRAMA AUTORREFLEXIVA SOBRE O AGIR COLABORATIVO 

DESCREVER 
- Solicitei as informações necessárias para tornar clara, precisa e 

objetiva a ação de informar? Explique por que. 

 

 

 

INFORMAR 

 

- Coloquei questões que contribuíssem para evidenciar os 

princípios e teorias que embasam as práticas pedagógicas em 

pauta? 

- Facilitei a explicitação: 

- Da conexão teoria e prática pedagógica? 

- Dos processos identitários e de formação? 

- Das possibilidades da mediação do(a) professor(a) para 

desenvolvimento crítico-reflexivo.  

- Dos estudantes, enquanto seres-cidadãos, críticos, reflexivos 

e éticos na sociedade? 

- Das análises críticas das teorias que entremeiam as práticas 

pedagógicas? 

 

 

CONFRONTAR 

 

- Respeitei pontos de vista divergentes? 

- Soube escutar o outro? 

- Soube esperar o momento apropriado para intervir? 

- Coloquei questões, afirmei e/ou sugeri aspectos que 

contribuíssem em favor do desenvolvimento do processo 

formativo e identitário dos parceiros? 

 

RECONSTRUIR 

 

- Sugeri formas alternativas que auxiliassem o(a) professor(a) a 

repensar e transformar a sua prática pedagógica? 

- Que considerações faço sobre o processo reflexivo por nós 

vivenciado? 

Quadro 9 - Autorreflexão sobre o Agir Colaborativo.  

Fonte: Magalhães (2004); Celani (2002); Liberali (2007); Ibiapina; Ferreira (2007). 

Após a apresentação do que nomeamos de teias, na sequência estão as tramas e fios. 

2.3 Trama Analítica 

Visto que em investigação qualitativa cada caso tem especificidades imanentes, neste 

trabalho, em face da complexidade educacional, houve a necessidade de lançarmos mão de 

variado instrumental, a fim de desencadear o atendimento da análise, que busca dar conta do 

problema investigado. Assim, o processo analítico procura atender o caráter multifacético do 

objeto em tela. 
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2.3.1 Os fios do plano psicológico 

Em função do que foi explicitado, a análise do primeiro momento aconteceu consoante 

uma combinação dos pressupostos do referencial teórico da sociohistória vigotskiana, 

referente à formulação conceitual, considerando a perspectiva citada, somando-se a esta as 

teorizações kopniana e guetmanoviana, as quais são consonantes com a abordagem da 

Investigação Colaborativa. 

A nossa opção por Vygotsky se deu por sua compreensão do desenvolvimento do 

indivíduo sob o ponto de vista da historicidade humana, na qual a linguagem tem função 

preponderante, principalmente no que se refere ao desenvolvimento humano; assim, o autor 

nos oferece um leque de possibilidades analíticas pela originalidade de considerar nas suas 

teorizações aspectos históricos, lógicos e psicológicos. Nos processos que têm o 

desenvolvimento como cerne, Vygotsky teoriza sobre os liames mediacionais e interativos 

existentes entre desenvolvimento, funções envolvidas nas elaborações, movimentos 

conceituais e o sujeito. O legado escrito de Vygotsky sobre estas formulações conceituais 

apresenta os conceitos com características plásticas em função das dimensões sociohistóricas 

em que são gestados. 

Ao nos alinharmos com a concepção vigotskiana de conceitos, defendida por Oliveira 

e Oliveira (1999), entendemos que estes são produtos da interação sujeito-sujeito-signo-

significado-objeto e têm importância vital nos processos cognitivos e comunicacionais. Em 

tais processos, a linguagem se destaca e contribui na busca pela compreensão e solução dos 

problemas da realidade. 

As teorizações vigotskianas, por seu caráter sociohistórico e cultural, têm incidência 

na realidade educativa, e favorecem, por seus fundamentos, a uma visão crítica das práticas 

instrucionais correntes (MOLL, 1996). Como decorrência disso, o movimento analítico 

desvela a relação recíproca entre indivíduo-sociedade-cultura, em que ocorrem interações, 

internalizações e transformações do real. Outro descortinamento importante refere-se à 

cultura, que, nas teorizações de Vygotsky, os sujeitos podem ser considerados como cultura 

internalizada (MOLL, 1996). Tal internalização tem como mediadores os processos 

interativos e a linguagem. 

Nesse processo, os conceitos são destacados e considerados nas suas principais 

versões, os cotidianos ou espontâneos e os científicos. Embora Vygotsky os tenha 

hierarquizado, ele ressalta as conexões e co-existências entre ambos, principalmente, ao 

considerarmos que os conceitos científicos não eliminam os cotidianos. E mais, deles 
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necessitam como espécie de ancoradouro, quando da sua formulação. Desse modo, os 

conceitos se constituem em índice de desenvolvimento conceitual do indivíduo 

(VYGOTSKY, 1998b). 

Nesta investigação, consideramos os conceitos prévios como correlatos aos conceitos 

cotidianos (FERREIRA, 1995; IBIAPINA, 2004), e os conceitos propriamente ditos, como 

correlatos aos científicos. Estes ocuparam o centro das questões conceituais analisadas, no 

primeiro momento, sob o ponto de vista da lógica dialética, com base no Quadro 10, a seguir, 

em que confluem as categorizações de Guetmanova (1989), Kopnin (1978), Moll (1996) e 

Vygotsky (1998a) adotados como critério de análise. 

AÇÕES DO PROCESSO 

REFLEXIVO 

CARACTERÍSTICAS 

 

Descrição 
Na ação descritiva, o sensitivo-concreto torna-se evidente, através da 

enumeração dos atributos substanciais e insubstanciais do objeto ou fenômeno 

em sua exterioridade. Neste estágio, os atributos são agrupados a despeito de 

inexistência de qualquer critério de similaridade entre eles. 

 

Caracterização 
Na ação de caracterizar, os atributos do fenômeno ou do objeto são relativos 

às suas propriedades internas e substanciais. Neste estágio, os atributos 

obedecem a critérios que os selecionam, os distinguem, os combinam, os 

quais permitem incluí-los em categorias. 

 

Definição 
Na ação de definir, ocorre segundo princípios lógicos e relacionais, porém, 

são considerados apenas alguns atributos do fenômeno ou objeto.  

 

 

Conceituação 

Na ação conceitual, o objeto ou fenômeno é significado em um sistema 

relacional, formado pelos objetos ou fenômenos e uma teoria formalizada. São 

dialeticamente formulados pela mediação cultural, nele encontramos uma 

unidade que articula o geral e o singular. Nas elaborações conceituais, o 

descolamento das práticas experienciais imediatas prevelece na abstração que 

referencia o objeto ou fenômeno, em sua essencialidade distintiva, através das 

operações de análise e de síntese, abstração e generalização. 

Quadro 10 - Estágio de Formação e Desenvolvimento dos Conceitos.  

Fonte: Guetmanova (1989) Kopnin (1978), Moll (1996). 

Portanto, na nossa perspectiva, os instrumentos devem ter a função de 

facilitadores/expansores da conexão e trânsito dialogal junto aos conceitos adotados como 

referenciais em cada tópico temático, bem como junto aos conceitos (des)(re)construídos 

pelos partícipes. Esses conceitos referenciais são parâmetros de comparação, pois, de acordo 

com Vygotsky (1998a, p. 109), “para estudar a relação entre o desenvolvimento dos conceitos 

científicos e dos conceitos cotidianos, precisamos de um parâmetro para compará-los”. 

Em face ao exposto, passaremos a discutir a construção histórica dos conceitos 

privilegiados nesse estudo. 
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2.3.2 O movimento dos conceitos no desenrolar do fio histórico 

Kopnin (1978) abre possibilidades de tratarmos os fenômenos histórica e 

filosoficamente sob a faceta da lógica dialética, assim, além de útil, a percebemos em 

consonância com o ideário dos autores anteriormente citados. O autor referido afirma a 

mutabilidade dos conceitos, ao longo do tempo, como forma de acompanhar o que ocorre com 

os fenômenos do mundo material. Em conformidade com esse autor, só podemos conhecer os 

fenômenos e revelar o seu movimento em essência, através do conhecimento da história. 

Os conceitos, significados atribuídos aos fenômenos mudaram, ao longo do espaço-

tempo, de acordo com Kopnin (1978, p.53). Em face da afirmação desse autor, buscamos 

apresentar, ainda que de modo sumário, o movimento dos conceitos de colaboração, reflexão, 

identidade, professor e prática docente em Arte. 

Então, buscamos apresentar, nesse momento, ainda que sumariamente, o movimento 

dos conceitos de colaboração, reflexão, identidade, professor e prática docente em Arte. 

2.3.2.1 Colaboração  

A palavra colaboração logo se destaca a uma passagem rápida pelo título da forma de 

abordagem metodológica adotada – abordagem colaborativa; portanto, buscamos pesquisar 

sobre ela, a fim de melhor compreendê-la, empregá-la como uma ferramenta facilitadora do 

processo investigativo e, desse modo, poder vivenciá-la com conhecimento de causa. 

Com surpresa, descobrimos que o sentido de colaboração não é semelhante ao da 

cooperação. Enquanto esta prevê uma espécie de ajuda ao outro, embora de modo passageiro, 

não há uma implicação maior por parte do cooperante no decorrer do processo. Por outro 

lado, aquela subentende a adesão volitiva do sujeito e sua participação democrática, condição 

que lhe garante vez e voz, no grupo, não se limita a uma etapa apenas, mas tem implicações 

no processo. O sujeito-partícipe é ciente de que sua participação e suas funções no processo 

são essenciais para a produção de conhecimento a ser gerado pelo grupo. A colaboração, para 

a abordagem colaborativa, segundo Desgagné (1998), consiste em um processo de negociação 

e mediação constantes. 

Desgagné (Id. ibid.) afirma que a natureza processual do fenômeno é, pois, uma 

construção social, e como tal pode ser aprendida pelos sujeitos. No caso específico dos 

partícipes envolvidos neste processo colaborativo, havia necessidade de maior 

aprofundamento sobre os conhecimentos em torno desse tema, para que melhor pudessem 

compreender o sentido do termo nessa abordagem, que tem como cerne a colaboração. Em se 
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falando dos diferentes sentidos de colaboração, para Cortelazzo (2000) e Magalhães (2003), o 

termo refere-se à base de uma parceria sólida, que objetiva a realização de um projeto que tem 

como princípio a construção conjunta. É ainda Magalhães (Id. ibid.) quem traz à cena sentido 

da catalisação do termo em Vygotsky, ao referir-se às interações colaborativas como 

tributárias do desenvolvimento dos processos cognitivos dos envolvidos no processo. Então, o 

processo de colaboração possibilitaria (MAGALHÃES, 2004) o exercício democrático do 

direito à fala, da expressão das ideias dos pares, construção identitária e conhecimento; do 

desenvolvimento dos processos mentais; do questionamento e da problematização. Magalhães 

(2006) sinaliza para a relação de participação igualitária de negociação de responsabilidades, 

que compreende mútuo acordo. Para esta autora, existe uma ligação íntima entre colaboração 

e reflexão crítica, que “estão estreitamente ligadas na negociação para a construção dos 

significados e de decisões na pesquisa” (MAGALHÃES, 2006, p. 157). 

Para nós, da Equipe Tear, a colaboração significa o procedimento interativo, 

consensual e mediacional que oportuniza a expressão democrática de ideias e o 

posicionamento de integrantes de uma equipe, em que pesam suas convicções, dúvidas e 

valores referentes ao tema em discussão. 

2.3.2.2 Reflexão 

Neste subtópico, apresentamos uma brevíssima discussão acerca dessa atividade 

cognitiva, que, vinculada às questões da matriz do contexto em que se gera, possibilita o 

diálogo, a conscientização da práxis e, consequentemente, a solução de necessidades pela 

intervenção naqueles contextos. Geraldi et al. (1998) advertem que esta atividade não se 

limita à natureza racional. Ao lembrar-se das teorizações deweyanas, eles afirmam que sua 

abrangência inscreve a intuição e a emoção.  

Apesar de ser um tema corrente, neste contexto que se denomina de sociedade do 

conhecimento, sociedade da informação e/ou similares, muito há nele a ser explorado e 

discutido, pois, pensar, conhecer e agir devem ser geridos dialogicamente pelo refletir. 

Japiassu e Marcondes (1996, p. 232) atribuem à palavra, na acepção ampla, “análise 

dos fundamentos ou das razões de algo, tomada de consciência e exame”. Já na acepção mais 

específica, reflexão diz respeito a “ação de introspecção pela qual o pensamento volta-se, 

sobre si mesmo, investiga a si mesmo, examinando a natureza de sua própria atividade e 

estabelecendo os princípios que a fundamentam”. Este segundo emprego do termo vai ao 

encontro do que Chauí (2003, p. 20) denomina de reflexão filosófica, e afirma que “é radical 
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porque vai à raiz do pensamento, pois é um movimento de volta do pensamento sobre si 

mesmo, para pensar-se a si mesmo, para conhecer como é possível o próprio pensamento ou o 

próprio conhecimento” (CHAUÍ, 2003, p. 20).  

Enquanto Japiassu e Marcondes (1996) trazem estas acepções, Libâneo (2002) diz 

haver, no mínimo, três significados bem distintos sobre reflexividade, os quais citaremos de 

forma resumida: 

1º consciência dos próprios atos, ou seja, conhecimento do conhecimento (é 

introspecção, um pensamento que orienta a própria prática); 

2º relação direta entre a minha reflexividade e as situações práticas (é algo imanente à 

própria ação. Uma forma de definir o agir futuro); 

3º dialética (esta acepção tem duas derivações, uma que consiste na realidade em 

movimento, e outra que é uma construção teórico-prática). 

Longe de ser um tema unânime, a reflexividade tem defensores que a admitem como 

ato dialógico, que é o caso de Gómez (1992), Freire (2007), Zeichner e Linston, sob 

comentário de Geraldi et al. (1998), os quais contrapõem e refutam a ideia de o ato reflexivo 

ser individual, posição defendida pelos últimos autores.  

No campo das investigações educativas, o rastro do conceito de reflexividade, no 

Brasil (LIBÂNEO, 2002), passou por muitos momentos, que ele sucintamente delineia o 

traçado, apontando alguns exemplos. Aproximadamente, na década de 1960, o autor cita o 

“método de reflexão do Ver-Julgar-e-Agir”, uma sistematização do exercício de reflexão com 

vista à conscientização, criado no movimento da ação católica. Nessa mesma época, o autor 

coloca a proposta de reflexividade com base em Freire, o processo ação-reflexão-ação, em 

que a reflexividade não tem função em si mesma, mas uma função mediadora de uma ação 

posposta. Na década de 1970, surge o método das competências do pensar e o movimento do 

professor reflexivo, surgido no fim da década de 1970 e início da de 1980. Também na década 

de 1980, surge o método da reflexão dialética no marxismo humanista, e o método da reflexão 

fenomenológica. Na década de 1990, esse autor divide-a em duas metades. Na primeira, ele 

localiza, no Brasil, as publicações de autores estrangeiros especializados no assunto. Na 

segunda metade, o autor afirma a existência de muitos estudos nacionais, e o surgimento de 

investigadores da estirpe de Pimenta, Ludke, Geraldi, Fiorentini e outros. 

Isto posto, Libâneo (2002) defende a existência de dois tipos básicos e, segundo ele, 

relativamente opostos de reflexividade, nesse cenário que ele rascunha – a reflexividade de 

matiz crítico (tem como norteador o fato de nenhuma teoria ser neutra, preocupa-se com as 
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conexões entre saber, identidade e poder) e a reflexividade de matiz neoliberal (o método 

reflexivo situa-se no positivismo, neopositivismo, tecnicismo, e tem em comum a 

racionalidade instrumental). (LIBÂNEO, 2002; SILVA, 2000). 

No contexto do nosso estudo, reflexão foi entendida como processo volitivo de análise 

individual ou conjunta sobre fenômeno, com a finalidade de detectar pontos passíveis de 

(re)planejamento, reelaborações, (des)(re)construções parciais ou totais da natureza interior 

e/ou exterior ao sujeito para um novo agir no atendimento às necessidades que a realidade 

impõe. 

2.3.2.3 Identidade: ideias em aberto 

As questões que giram em torno da identidade profissional, especialmente para os 

educadores, que Soares (2001) denomina de „arquitetos de identidades‟, alertam que os 

educadores estejam cientes dessa função premente da sua atividade, e que ela seja continuada 

e criticamente refletida pela categoria profissional, para que, então, possam traçar as 

estratégias referidas por Nóvoa (2005) e contribuir com maior consciência para mudanças e 

mediação nos processos identitários dos educandos. Ao que acrescentaríamos, os processos 

identitários não estão afetos apenas aos estudantes, mas aos próprios professores, enquanto 

categoria e também à disciplina em si. E alguma coisa que atinjamos através desses processos, 

que em algum momento se cruzam e se interconectam, com esses objetivos, por certo, como 

diria Nóvoa (2005), não são pouca coisa. 

A opção por iniciar com a genealogia do conceito de identidade/processos identitários 

reside no fato de compreendermos que estes fios perpassam, senão constituem todos os outros 

conceitos tratados neste processo investigativo. Trata-se, pois, de um conceito-chave para a 

compreensão dos conceitos, que, direta ou indiretamente, se conectam com a questão da 

formação e profissionalização docente, que, neste caso específico, tem como destaque a 

docência em Arte. 

A temática identitária tem sido um tema recorrente na atualidade, que ganha densidade 

em meio à aceleração de pronunciadas mudanças no mundo do trabalho e transformações 

socioculturais que cingiram os emaranhados processos de crises identitárias que vêm 

crescendo desde a década de 1960, e que atingiram maior visibilidade com a eclosão do 

movimento feminista. 

Não se trata apenas de mais um tema ou modismo teórico, sua relevância, tampouco se 

deve a uma área de estudo, porém, é reivindicada e abordada de modo direto e indireto em 
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muitos estudos. Investigadores da educação, em especial, têm se debruçado sobre o tema dos 

processos identitários em seus trabalhos, principalmente quando abordam formação docente. 

Carrolo (1997, p. 23) afirma que o termo mais se refere a “um comportamento novo, 

extensivo a novas e velhas profissões, a grupos sociais, a regiões e a etnias”, ao que diríamos, 

uma necessidade de melhor nos compreendermos como pessoas e profissionais nas diferentes 

esferas do mundo em que vivemos. 

Contudo, essa busca pela compreensão desse tema não é fácil, pois o termo é 

polissêmico, polifacético e polimorfo. Nesse sentido, Dubar (2008) aponta para o que ele 

considera como maus usos do termo: coisa biológica, aproximação ao campo da genética; 

etmológico, a palavra vem do latim e refere-se àquilo que não muda; herança da concepção 

filosófica grega de que identidade é a essência do ser; então, ele arremata sua afirmação com a 

frase, “a identidade é um paradoxo, porque ela designa algo que não muda nunca e, no 

entanto, ela se refere a algo que está em permanente mudança” 

A identidade é uma construção humana histórica e social que apresenta características, 

como movimento e mutabilidade semântica, consoante às variações contextuais, daí a sua 

polissemia. Outra característica do termo é que ele só adquire sentido se considerado seu par 

complementar, a alteridade. Assim, identidade/alteridade são termos indissociáveis e 

interdependentes. A condição de existência da identidade consiste na afirmação da alteridade. 

É na reciprocidade e intersubjetividade que adquirimos a condição humana. Dito de outro 

modo, a palavra assumiu, com o passar do tempo, o caráter “non fini”, isto é, um 

inacabamento que lhe confere processualidade; uma multiplicidade de sentidos, em face dos 

contextos em que estão imersos, desde o seu surgimento até a contemporaneidade; além do 

que passou a considerar a outra dimensão de par dialético, a alteridade, pois, é na afirmação 

do outro que nos constituímos como indivíduos. 

Contemporaneamente, a sombra da incerteza lança seu manto em escala de 

abrangência crescente sobre verdades supostamente inabaláveis. Isso promoveu maior 

plasticidade, processualidade e dinâmica às características das concepções mais recentes do 

termo. Esta concomitância sinérgica de forças internas e externas fez com que certa 

estaticidade que anteriormente caracterizava a percepção de identidade cedesse lugar ao 

caráter essencialmente dinâmico e polimorfo que os processos identitários ora assumem. 

O termo Identidade para Abagnano (2000) compreende três definições fundamentais. 

A primeira delas alude à identidade como unidade de substância – coincidência ou unidade da 

essência –, bem ao modo aristotélico de conceber, que mais tarde foi adotado por Hegel. Na 

segunda definição, a identidade é percebida como possibilidade de substituição, e que teve 
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Leibniz como um de seus defensores; e depois por Wolff (apud ABAGNANO, 2000), o qual 

aproxima o conceito de identidade ao de igualdade. A terceira definição do termo o situa no 

âmbito das convenções. Esta ideia é defendida por muitos estudiosos do assunto que afirmam 

não ser possível estabelecer o significado da identidade ou critério para reconhecê-la, a não 

ser dentro de um dado sistema linguístico. 

Ao lado da concepção triádica que consta em Abbanagnano (2000), temos a de Hall 

(2005, p. 10), que compreende as concepções de identidade do sujeito do Iluminismo, a do 

sociológico e a do Pós-moderno. A primeira, a identidade do sujeito do Iluminismo, tem 

como base indivíduo masculino, unificado, racional, consciente, centrado, cuja ação tem 

como centro um núcleo interior – a identidade –, que permanece estável, com limites bem 

definidos, durante toda a vida do indivíduo. As correlações existentes entre a primeira 

concepção de Abbagnano e de Hall são patentes. A identidade do sujeito sociológico em Hall 

(2005) encontra abrigo teórico no interacionismo simbólico; ou seja, ela se forma pela 

mediação com o outro, é, pois, relacional. De acordo com esta perspectiva, a identidade do 

sujeito sociológico é tecida no interstício, entre o mundo pessoal e o público, este último 

entendido como cultural. Dito de outra maneira, a identidade cultural é uma função das 

paisagens sociais, fragmentada, provisória, mutante, fronteiriça, com limites fugidios, 

esgarçados, uma vez que o sujeito internaliza significados e valores sociais, incorporando-os 

ao âmbito do subjetivo. Tratam-se de processos de identificação que compõem o processo 

identitário. A terceira concepção de Hall (2005, p. 13), a qual se refere à identidade do sujeito 

Pós-moderno, é, na opinião do autor, “„celebração do móvel‟: formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos 

sistemas culturais que nos rodeiam”. 

O sujeito, com o desfilar dos acontecimentos históricos rumo à atualidade, vai 

perdendo a centralidade. Nesta linha, Hall (2005, p. 34-46) pontua cinco descentramentos do 

sujeito: O primeiro deles ele situa na tradição do pensamento marxista, na qual, no centro do 

sistema teórico, estão as relações sociais, e não a noção abstrata de homem. O segundo 

repousa suas bases sobre Freud e Lacan, para os quais a identidade se forma por processos 

inconscientes, ao longo do tempo, ela é sempre incompleta, processual, em constante 

formação. Hall (2005) a ela se refere como identificação, que, por seu turno, é vista como 

“processo em andamento”. O terceiro descentramento encontra-se conectado às teorizações 

de Saussure, para o qual a identidade está estruturada na língua, e, por isso, é fugidia. O 

quarto vincula-se ao pensamento foucaultiano, que se refere ao poder disciplinar que objetiva 

a emergência de corpos dóceis, a vigilância, o isolamento e a individualização do sujeito. O 
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quinto ponto levantado por Hall coloca o movimento feminista dos anos 1960 como sendo 

indicador de um momento de enfraquecimento e fratura das classes e organizações políticas; 

e, a partir de então, surgem vários movimentos em separado; estes recorriam à identidade de 

seus sustentadores, a qual foi denominada de política de identidade. 

A pós-modernidade ou contemporaneidade tem se caracterizado, então, pelo 

descentramento, fragmentação do sujeito autônomo, livre, racional e soberano da 

Modernidade. A consideração do modo como é visto o sujeito pós-moderno torna plausível a 

observação de Silva (2000, p. 118), ao afirmar sobre a “emergência de uma identidade que se 

poderia chamar pós-moderna: descentrada, múltipla, fragmentada”. Em virtude do exposto, o 

tema da identidade tem sofrido profundas mudanças e transformações em tempo cada vez 

menor. E é em função desse tempo, relacionado aos processos identitários profissionais, das 

mudanças, inclusive nomenclaturais e conjunturais, que colocamos em tela a afirmação de 

Nóvoa (2007, p. 16): 

A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A 

identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras 

de ser e de estar na profissão. Por isso é mais adequado falar em processo 

identitário, realçando a mescla dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se 

sente e se diz professor. 

A ideia mais disseminada do termo identidade, até a primeira metade do século XX, 

era a de uma concepção mais estática, em princípio, pois detinha característica de 

singularização ou diferença, inteireza monolítica e maior ligação com o conceito de 

subjetividade, embora saibamos que o princípio da mudança sempre esteve presente nas 

muitas construções humanas. Depois, o termo passou a ser percebido como território de luta 

de dois mundos ou esferas do sujeito – subjetiva e social, no qual, a esfera social foi 

assumindo intensidade cada vez maior na constituição do conceito. Gera-se, pois, a crise 

contemporânea, a cisão entre o eu pessoal e o profissional. O fracionamento, divisão ou 

similar são típicos da contemporaneidade, que busca, em constante processo, processo 

identitário, compor e recompor novas totalidades, capturadas na momentaneidade fugidia.  

Agora aquela ideia, investida de novas concepções semânticas e transmutada para 

processo identitário, pode ser imaginada, em termos gerais, como o conjunto formado por 

duas esferas que (ANADON et al., 2002, p. 27) compõem o processo de construção identitária 

profissional – identização ou singularidade e identificação ou pertença. Os autores citados 

afirmam que é com o amálgama desses dois elementos em interação dialética que os 

professores constroem a sua identidade profissional, que se constitui, a um só tempo, em uma 
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identidade individual e coletiva, que tem como fator tributário o que Dubar (apud LOPES, 

2002) compreende como dimensão comunicacional. 

O processo identitário (CARROLO, 1997), consubstanciado na Teoria do Agir 

Comunicacional habermasiana, necessita de três ações mediadoras homem-mundo: o 

Processo de Trabalho (Agir Instrumental); a Representação Simbólica (Agir Linguístico 

[termo por nós adaptado]); e a Interação Recíproca (Agir Comunicacional). O agir 

comunicacional é tomado como destaque por Estrela, embora contrariando a autonomia 

irredutível desses três mecanismos de socialização para Habermas, pois a autora compreende 

que a identidade profissional é caso específico desse agir. 

Atualmente, são muitos os defensores de que devemos trabalhar com o termo através 

da linguagem. Deste modo, abordar a identidade por meio da linguagem conta com a anuência 

de filósofos, sociólogos, educadores e outros investigadores do assunto. Portanto, endossamos 

a afirmação de Oliveira (1994, p. 30), quando se refere ao tema; ela enlaça as teorizações 

leibnizianas identidade/significado), que, em certa medida, abrangem as afirmações de 

Vygotsky e Bakhtin, para os quais a palavra é fator de emersão da dimensão sígnica e 

microcosmo da consciência. Em Oliveira (1994), a palavra se constitui no “meio mais 

adequado para compreendermos o processo de elaboração da identidade”. Costa (2001) se 

aproxima dos anteriores ao afirmar a linguagem como instituidora das coisas e inventando 

identidades e sociabilidades, na medida em se transforma em uma arena de saber-poder, onde 

se travam lutas pela significação. 

Nessa linha de pensamento, Costa (2001) apresenta a concepção das práticas sociais e 

dos artefatos culturais como linguagens, como discursos. A autora os investiga e também 

busca entender a forma como operam na constituição de visões de mundo, mas 

principalmente na constituição de sujeitos. Hall (2005) defende o posicionamento de que tais 

artefatos impelem as pessoas a assumirem a forma como é dita que são ou deveriam ser; 

assim tornam-nas governáveis, e como diria Foucault, tornam-nas dóceis. 

Independente de quais sejam os mecanismos de compreensão dos processos 

identitários, a formação é seu lugar de luta e cerne desses processos, consequente de 

transformação, daí a pertinência de frisarmos as palavras de Larrosa (2002, p. 137) sobre o 

tema: “a formação implica necessariamente na nossa capacidade de escutar (ou de ler) isso 

que essas coisas têm a nos dizer. Uma pessoa que não é capaz de se pôr à escuta cancelou seu 

potencial de formação e de trans-formação”. Em certa medida, a afirmação desse autor 

dialoga com a de Anastasiou (2004), que nos fala da influência da interação eu-outro no 

desenvolvimento, no estabelecimento de espaços de partilha, os quais compreendem a 
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habilidade de conversar, que etimologicamente tem como significado mudar juntos. Assim 

posto, é marcante a relevância conferida por Larrosa (2002) à influência das instituições 

escolares e relações de trabalho sobre os processos identitários, aquelas tanto podem 

contribuir para torná-los mais conscientes e presentes, quanto também podem torná-los ainda 

mais frágeis, fugidios, indefinidos e transparentes. Evocamos alguns pontos levantados por 

Canário (2000, p. 84), ao tratarmos da relação entre processos de formação, transformação e 

identidade: “remetem para o processo de socialização profissional vivido nos contextos de 

trabalho onde coincidem, no espaço e no tempo, uma dinâmica formativa e um processo de 

construção identitária”.  

A educação exerce grande influência sobre os processos identitários subjetivos, 

afirmando-os ou negando-os. O que foi asseverado vale, principalmente, sobre os sociais ou 

profissionais, haja vista que estes advêm da outorga de outrem, motivo pelo qual, nesta 

modalidade identitária, podemos sentir, mais fortemente, o duo identidade/alteridade, em uma 

paisagem cultural, na qual o sujeito é (HALL, 2005) costurado à cultura. Ainda sob este 

prisma, Kuenzer (2001) lembra que se tem reputado à escola, dentre as muitas funções a ela 

conferidas, a relação entre socialização e construção da identidade.  

O mercado tem sinalizado para o crescimento das exigências profissionais, avanços 

tecnológicos, em um contexto no qual muitas profissões tornam-se obsoletas, algumas 

mudam, para adaptar-se às atuais condições, enquanto outras novas surgem. Acrescente-se 

ainda o que salienta Nóvoa (1995c, p. 31) sobre o processo de intensificação do controle sobre 

o professor e sua relação com a proletarização: 

Reduzidos às suas competências técnicas e profissionais, ameaçados por utopias que 

os pretendiam substituir por máquinas ou sistemas não-humanos de educação, 

esvaziados de sua afirmação própria da dimensão pessoal da sua profissão... os 

professores têm passado por momentos difíceis nos últimos 20 anos. 

Nóvoa (Id. ibid.) considera que os professores constroem seus processos identitários, 

tomando como referenciais não só os saberes práticos e teóricos que lhes são inerentes, mas 

também deles fazem parte a adesão a uma matriz valorativa. Aliás, o autor citado compreende 

que, nesse processo identitário profissional específico dos professores, devemos considerar 

três requisitos básicos: adesão, ação e autoconsciência. Ser professor, para Nóvoa (Id. ibid.), 

abrange implicações de adesão a princípios e valores, além de requerer investimento por parte 

do professor em prol do desenvolvimento do potencial humano em formação. Como são 

muitos os elementos componentes que tecem o ser professor, a ação sugere escolhas que 

melhor se ajustam ao pessoal e ao profissional de cada um. Esta é, na opinião de Nóvoa, uma 
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dimensão decisiva na profissão docente, e que deriva da reflexão do professor sobre a sua 

própria prática. A identidade profissional é plasmada pelas articulações e sentidos que 

conferimos à dimensão: social da profissão, cognitiva, saberes pedagógicos, experiencial, e 

ético-política. Porém, devemos observar a afirmação de Pimenta (2002), a qual atenta que 

todas estas dimensões devem estar sob continuada ressignificação identitária. 

Diante deste quadro, tentaremos compreender os processos identitários da profissão e 

das práticas docentes em Arte, a qual tem apresentado pronunciadas mudanças, em especial 

no contexto nacional. Ao tomarmos a mudança como fator que sinaliza para o movimento, é 

importante atentarmos para a premente necessidade de apreendermos e significarmos a busca 

dos processos identitários que engendram profissão e práticas docentes. Sob esta ótica, 

observamos que se trata de processo dentro de outro, pois a própria busca tem caráter 

processual. 

Diante de questionamentos incrustados no âmbito da educação, é pertinente 

observarmos, neste território de luta e de poder, se as ações implementadas têm caráter 

reiterativo, mantenedor do poder vigente ou se transformador, com vistas à superação das 

condições adversas da maioria. As instituições escolares, lugares onde esses sujeitos atuam se 

constituem em espaços matriciais de produção, reprodução e ressignificação da cultura, daí a 

pertinência de ser investigada a função reiterativa ou transformadora de sua prática. 

Essas condições são essenciais para colocarmos neste cenário as questões que pairam 

sobre os processos identitários. Comungamos com Sacristán (2001), quando discorre sobre 

identidade e educação, e afirma que esta contribui para a formação de identidade pessoal e 

social bem aparentada à concepção dubariana de formas identitárias. Mas o autor destaca que 

este processo vem promovendo a predominância paulatina de um tipo de identidade, o que 

plasma o sujeito distintivo social, em virtude da estrutura hierarquizada da educação, 

promotora da diferença. Diferença esta que, na maioria das vezes, é danosa e estigmatizante, 

pois cria territórios, poder. 

Em se falando de poder e diferença, estas foram marcas muito presentes nos caminhos 

identitários do professor e do ensino da Arte. Desde as sociedades antigas, este tipo de 

trabalhador e de trabalho no âmbito da Arte, em que há o uso das mãos ou de cunho utilitário, 

foi marginalizado, a valorização incidiu, de acordo com Cambi (1999), sobre o uso da 

palavra, livre, autorregulada, e, sobretudo, não utilitária. Esta diferença foi concretizada na 

educação e se fez refletir no mundo do trabalho; havia uma educação com prevalência da 

retórica para os representantes de camada social mais elevada, como forma de preparo para a 

detenção do poder de comando, e outra de cunho técnico para os comandados. 
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Historicamente, esta concepção vem se atualizando, assumindo matizes diversos, e 

chegou até os dias atuais. A despeito de constar em mais de uma Lei que rege o ensino no 

país, e de se pregar a necessidade da Arte, de a Arte constar como disciplina de igual 

importância relativamente às outras disciplinas em documentos âmbito nacional, como é o 

caso dos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN, o ensino da Arte acontece com carga 

horária mínima e de forma precária. A disciplina só ocorre nas escolas, na maioria dos casos, 

por conta da obrigatoriedade da LDB vigente, porém, na prática, é percebida pela maioria dos 

gestores como atividade-apêndice da escola. 

Em termos legais, a disciplina que, atualmente, conhecemos surgiu de uma invenção 

relativamente nova, nascida com a Lei 5692/71, e que, desde o seu nascimento, como lídima 

forma identitária social, tem carecido de autonomia e de uma política de representação para 

que lhe confira valorização e peso aos processos identitários referentes à disciplina em si. E 

como uma decorrência desses, o mesmo acontece com os processos identitários dos 

professores que ministram a disciplina.  

Essas instituições, rotineiramente, dão exemplos explícitos de desrespeito para com o 

professor de Arte ao substituí-lo pelo professor de Matemática que, uma vez na sala de aula, 

substitui os conteúdos pelos que tem afinidade, a Geometria é uma saída fácil, confere 

conforto ao professor quanto aos saberes mais afetos à sua competência, transforma conteúdos 

supérfluos em conteúdos sérios sem deixar de lançar mão do desenho, que, neste caso 

específico, não é arte, é Matemática. 

A substituição pode ser de outra ordem, a de função. Ao professor de Arte quase 

sempre lhe são delegadas tarefas alheias ao ensino da Arte, como são exemplos: o 

planejamento, organização, execução, decoração e animação de festas da escola; deve auxiliar 

os demais professores por ocasião das feiras de ciências ou horários livres. Outra substituição 

possível consiste em fazer este professor ministrar disciplinas, que não a sua, como 

complementação de carga horária. 

Assim procedendo, a escola faz deste professor um faz tudo que termina perdendo 

visibilidade identitária, uma vez difuso em meio a tantas funções, tarefas, conteúdos e outros 

para serem administrados em tempo exíguo. Juntamente com o conjunto de atribuições, 

muitas vezes impostas, os processos identitários incidentes, na disciplina em si e no professor 

de Arte, tornam ambos invisíveis, tortuosos, torturantes; apresentando cambiações 

perigosamente movediças. 

A carga horária, impiedosamente reduzida, faz com que o professor de Arte seja 

obrigado a deslocar-se para muitas escolas durante sua jornada diária de trabalho, o que 
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dificilmente ocorre com professores de disciplinas “sérias”. Em função disso, estes 

professores são fadados a um desgaste físico maior do que o de seus colegas com disciplinas 

com maior carga horária. 

Essa categoria vê-se obrigada a trabalhar sem condições mínimas possíveis. Em geral, 

os educandos não levam, para a sala de aula, o material que porventura o professor requisite. 

Deste modo, sem material adequado e sem estímulo, muitas vezes, o professor sede ao que 

parece mais propício ao contexto que lhe é imposto – atividades estereotipadas e/ou a livre 

expressão. Barbosa (2001), ciente de tudo isso, diz que, embora esta não seja a melhor forma 

de mediar este processo de ensino-aprendizagem, pois é vista pela comunidade escolar como 

improviso, ainda assim, constitui-se em alternativa mais plausível do que a geometria. 

Este conjunto tão adverso e alienante do ponto de vista pessoal e profissional não 

contribui para que estes professores invistam na educação continuada, e muitos até mudam de 

profissão, após algum tempo de contato com esta dura realidade. Os três requisitos reportados 

por Nóvoa (2002), adesão, ação e autoconsciência, os levaram a caminhos bem distintos do 

previsto. Ao perceberem que adesão, ligada aos princípios e valores que os levaram a trilhar 

na formação em tela encontram fortes obstáculos, a ação, intimamente vinculada às escolhas 

que melhor se ajustam ao pessoal e ao profissional de cada um, torna-se uma experiência dos 

limites em ambas as facetas aqui tratadas. Por fim, a autoconsciência, após algum tempo nessa 

jornada que testa os limites de suas resistências, os leva a buscar outra profissão que lhes 

confira melhores condições de qualidade de vida e de trabalho. 

Porém, há que se notar o crescimento qualitativo e quantitativo daqueles que, mesmo 

em meio a tamanho desestímulo, acreditam em dias melhores para o ensino e para o professor 

de Arte neste país, e investem na formação continuada. 

Se os processos identitários profissionais são construídos no social, no caso do 

professor e da disciplina Arte, encontramos caso de esvaziamento identitário. Os processos 

formativos têm sua parcela nos descaminhos identitários do professor e, consequentemente, 

do ensino da Arte, pela indefinição de objetivos, perfil do profissional e outros pontos que 

deveriam ser clareados durante a formação. Barbosa (2001) afirma que a qualidade da 

formação não garante, a estes professores, capacidade de prover seus educandos com os 

conhecimentos necessários suficientes para que eles tenham condições de interpretar e 

interagir com as propostas da arte contemporânea. 

Depreendemos do que foi visto que os processos que compreendem educação, trabalho 

educacional e identitário interpenetram-se, influenciam-se mutuamente, plasmam os sujeitos, 

e por ele são plasmados. Porém, apesar do imbricamento e da interdependência que lhes são 
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inerentes, objetivos e rumos nem sempre coincidem. Passam, então, a travar incansável 

batalha, neste território de luta pelo poder. Nesse fluxo, Dubar (2008) assevera que o termo 

identidade é sempre duplo, porque responde à pergunta: quem eu sou? Que, por um lado, diz 

respeito ao que os outros ou as instituições dizem de mim. Por outro, o que eu digo para mim 

mesmo. Para Dubar (2005, p. 137), o cerne de suas teorizações sobre o termo compreende “a 

articulação entre processos identitários heterogêneos”, os quais influenciam na cisão do eu, 

categorizados pelo autor como atos de atribuição, que só podem ser analisados, de acordo 

com esse autor, “no interior dos sistemas de ação no qual o indivíduo está implicado, e resulta 

de „relações de força‟ entre todos os atores envolvidos e da legitimidade – sempre 

contingente, das categorias”. Os atos de pertencimento, para o autor em foco, são a identidade 

para o outro ou atos de pertencimento, isto é, “identidade para si”. Essa última consiste no 

que Dubar (2005, p. 139) relaciona a “uma interiorização ativa, à incorporação da „identidade‟ 

pelos próprios indivíduos”, a qual só pode, conforme o autor, “ser analisada no interior das 

trajetórias sociais pelas e nas quais os indivíduos constroem „identidades para si‟, que nada 

mais são do que „a história que eles se contam sobre o que são‟”. O autor afirma que a 

(des)(re)construção dos processos identitários decorre da articulação desses dois eixos 

processuais nem sempre coincidentes. Assim, a distância entre esses eixos em destaque Dubar 

(2005) nomeia de “negociação identitária”. 

Face à discussão desencadeada, adotamos como referência conceitual, o significado 

proposto por Dubar (2005, p. 136) de identidade entendida como 

construções sociais e de linguagem, resultantes a um só tempo estável e provisório, 

individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos 

processos de socialização que, conjuntamente, constroem os indivíduos e definem as 

instituições. 

Após a discussão sobre os processos identitários, prosseguiremos nessa linha, dessa 

feita, com o duo – Professor e prática Docente em Arte.  

2.3.2.4 Professor e prática docente em Arte 

Neste subtópico, iniciaremos com os conceitos acerca de educador, de docência, de 

maneira ampla e muito sucinta, que serão seguidos por conceitos mais específicos, professor 

de Arte e prática docente em Arte. 

As ideias pedagógicas compreendidas desde os tempos mais remotos até então, foram 

variadas e exerceram influência sobre a postura do agente da educação ante o mundo. 
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Destarte, ao falarmos em agente da educação, Nosella (2005b, p. 23) aponta para três 

sentidos do termo: formador, educador e professor. Para esse autor, em conformidade às 

ideias lyotarianas, o termo formação apresenta ambiguidade e contém dois núcleos dialéticos 

interpretativos: 

Se de um lado o conceito de formação contém um núcleo de significação 

preconceituosa, excludente e autoritária, de outro, contém um sentido de 

possibilidade, de ação demiúrgica, dialógica de cumplicidade entre o educador e o 

educando. 

Por outro lado, o termo educador, à semelhança do anterior, o formador, apresenta 

conceitos cuja construção semântica ocidental surgiu desde os tempos homéricos. 

(NOSELLAb, 2005). Este autor acrescenta que a função do educador era o ensino do 

comportar-se, do falar e do guerrear, pois o tempo da construção desse conceito antecede a 

invenção do alfabeto. Ao lado da cumplicidade inerente à relação educando e educador, existe 

o acompanhamento e a facilitação do desenvolvimento do educando. Além desses, ainda 

existe o auxílio em externar a expressão do educando, que se constitui em movimento de mão 

dupla (Id. ibid.). 

Enquanto os termos anteriores surgem da mítica grega, o termo professor tem data 

mais recente de surgimento. Segundo Nosella (2005b, p.31-32), “foi o alfabeto que abriu a 

possibilidade de um aprendizado técnico, relativamente fácil para ler e escrever e, por isso, à 

disposição de muitos”. O termo tem como núcleo semântico uma práxis de competências que 

remetem ao continente da técnica. É ainda esse autor quem afirma o sentido do termo e/ou do 

conceito de professor, ao apontar para um movimento centrífugo dos saberes do mestre para 

vários alunos. 

Por outro lado, em se tratando de formação, Nosella (2005b, p. 34-35) afirma: 

O educador é educado pelo Estado, no sentido gramsciano do termo, isto é, pela 

sociedade política e pela sociedade civil, das quais ele próprio, direta e 

indiretamente, participa. Isso significa que o educador é formado ou é educado 

contínua e „molecularmente‟ pela legislação, pela organização social, pela 

burocracia impositiva, pelo exército, pela polícia, pelos castigos impostos e pelos 

prêmios oferecidos no âmbito das sociedades referidas. Ele é, ainda, educado pela e 

na convivência familiar, pelas tradições culturais e pela linguagem, pelos hábitos e 

valores, pelas inúmeras e variadas instituições e organizações que compõem a 

sociedade civil, pelos amigos e vizinhos, pelas igrejas, escolas, sindicatos, partidos, 

meios de comunicação social etc. 

Para o referido autor, a formação do professor, no entanto, acontece em ponto 

específico da sociedade, do Estado, em instituição organizada para sistematizar o ensino e a 

aprendizagem de competências. Isto posto, estes espaços onde são formados os professores 

são histórica, social e culturalmente situados. 
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Igualmente, os meios de produção também concorreram para algumas dessas 

mudanças. E, nesse movimento, até mesmo o conceito de educação deve ser visto sob uma 

nova óptica. A exemplo de Frigoto (2003, p. 31), “a educação é concebida como uma prática 

social, uma atividade humana e histórica que se define no conjunto das relações sociais, sendo 

ela mesma uma forma específica de relação social”. 

Nosso interesse em evidenciar a faceta do trabalho da educação se completa com o que 

diz Frigoto (2003, p. 32) sobre a matéria: “por ser o trabalho o pressuposto fundante do 

devenir humano, ele próprio educativo [...]”. Trata-se de uma concepção de trabalho que gesta 

a realidade humana. Face ao exposto, o autor ressalta “o caráter subordinado das práticas 

educativas aos interesses do capital [...]”. Frigoto defende a ideia que a segmentação e a 

fragmentação são estratégias da subordinação dos processos educativos ao capital. 

Um modo de contornar ou tentar reverter esta situação seria, na opinião de Contreras 

(2002), a conquista da consciência crítica e da autonomia como processo coletivo, 

objetivando a transformação das condições institucionais e sociais do ensino. 

Nesse exercício crítico, desejamos que o trabalho pudesse ser criativo para pinçarmos 

os elementos essenciais e buscarmos, então, desenrolar os fios constitutivos do conceito de 

prática docente. 

Por sua vez, a prática docente vem sendo alvo de estudos de muitas pesquisas 

educacionais, nas últimas décadas, sob variados aspectos, com o objetivo de melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem. Muito se deve ao grande impulso da educação continuada, 

o que deu origem a esse estranhamento, isto é, a esse novo olhar sobre a prática docente, pois 

nela residem a sua essência basilar, princípio e muitas de suas finalidades. 

Com as investigações e discussões sobre o tema, surgiu um grande interesse, e o 

estudo dos saberes necessários foram realmente mobilizados pelos professores na sua prática 

docente. A esse estudo, autores como Tardif (2002) denominam de epistemologia da prática 

profissional. De acordo com o autor, o estudo prático epistêmico visa desvelar esses saberes, 

sua natureza, compreender como foram integrados à prática, como os profissionais os 

incorporam, os produzem, os utilizam e os transformam, ante os contextos em que se 

encontram. 

Tardif (2002) evidencia que esta preocupação iniciou na década de 1980 nos Estados 

Unidos, e só na década seguinte foi que surgiu com maior intensidade no Brasil. Consiste em 

perceber essa atividade docente enquanto trabalho. Para o autor, a análise do trabalho do 

professor contribui para esclarecer as questões pedagógicas envolvidas nessa atividade, bem 
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como essas últimas devem estar fundamentadas no processo concreto de trabalho docente 

para que produzam algo útil. 

Três concepções de práticas docentes são apresentadas pelo autor, derivadas de 

representações da relação entre saberes e ações no processo educativo, isto é, educação 

enquanto: arte; técnica guiada por valores; e, interação. A primeira concepção associa a 

atividade do educador a uma arte, uma concepção grega, que não distinguia a produção do 

belo da produção utilitária como ocorre atualmente. Em conformidade com Tardif (2002), 

essa concepção de educação helênica se estendeu pelo mundo romano, sendo depois retomada 

pelo cristianismo, que a fez chegar aos tempos modernos. Esse movimento cronológico e 

contextual dessa concepção sofreu transformações, uma delas refere-se à noção de criança e 

do ser humano. Aos poucos perde espaço para outras formas conceptuais como é o caso dos 

séculos XIX e XX. No entanto, o autor aponta para a sua recente adoção por estudiosos como 

Schön. 

Com base nessa concepção, a ação do professor associa-se à do artesão, que tem como 

características, um sujeito que: 

1) possui uma ideia, uma representação geral do objetivo que quer atingir; 2)possui 

um conhecimento adquirido e concreto sobre o material com o qual trabalha; 3) age 

baseando-se na tradição e em receitas de efeito comprovado específicas à sua arte; 4) 

age guiando-se por sua experiência, fonte de  bons hábitos, isto é, de “maneiras-de-

fazer”, de “truques”, de “maneiras-de-proceder”, comprovadas pelo tempo e pelos 

êxitos sucessivos (TARDIF, 2002, p. 160). 

Nesse enfoque, a ação educativa não pode ser analisada cientificamente porque se 

acha ligada ao individual, ao contingente. Seus fundamentos sinalizam para três vias – na 

finalidade em si mesma (“é ensinando que nos tornamos bons professores”); no professor é o 

cerne do processo do ensino-aprendizagem (o aprender a educar consiste no domínio das 

qualidades do ofício); no educando, finalidade interna da prática educativa (Ibid., p. 161). 

A segunda concepção – a educação enquanto técnica guiada por valores – tem raízes 

no século XVII, seu apogeu acontece no século XIX e perdura até a primeira metade do 

século XX. Trata-se de uma concepção dualista, polarizada entre subjetividade e objetividade. 

Essa forma antipodal de perceber não se restringia, de acordo com Tardif (Id. ibid.), à 

educação, porém, era característica da modernidade com um todo. Entretanto, a prática 

educacional movimenta duas formas de ação: 

Por um lado, é guiada por normas e interesses que se transformam em finalidades 

educativas, por outro, consiste em ação técnica e instrumental que busca basear-se 

no conhecimento objetivo e num controle axiologicamente neutro dos fenômenos 

educacionais (TARDIF, 2002, p. 163). 
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O terceiro tipo de concepção da prática educativa, a educação enquanto interação, à 

qual muitas teorias educacionais estão alinhadas, como o simbolismo interacionista, a 

etnometodologia, as teorias da comunicação, teoria da racionalidade e outros. Suas bases 

repousam, na Antiguidade, nos sofistas e em Sócrates, os quais defendem as interações 

linguísticas, as atividades interlocutivas e conferem grande importância ao discurso dialógico, 

portanto, a educação está afeta à comunicação e à interação, enquanto processo de formação. 

Na Antiguidade, o conceito de interação inscrevia-se somente no âmbito da razão 

interlocutiva. Atualmente, esse conceito de interação é mais abrangente e refere-se a todo tipo 

de atividade na qual os seres humanos atuem em função dos outros. Nessa forma conceptual, 

as categorias fundamentais da atividade humana são estruturadas com maior intensidade 

através de ações coordenadas dos sujeitos com finalidade comum e na colaboração mútua.  

Diante do exposto, a prática docente abrange os saberes pedagógicos e os saberes 

específicos de cada área que o professor deve dominar criativamente. O ensino (TARDIF, 

2002, p. 118) é um trabalho interativo, que demanda do sujeito investimento cognitivo e 

afetivo. Para o autor citado, esse trabalho é o desencadeamento de “um programa de 

interações com um grupo de alunos, a fim de atingir determinados objetivos educativos 

relativos à aprendizagem de conhecimentos e à socialização”. 

Deste modo, o termo pedagogia, que é polissêmico, assume, no âmbito do trabalho 

docente, sentido de técnica instrumental, haja vista Tardif (2002) asseverar que toda atividade 

humana comporta essa dimensão técnica, que é, pois, inerente ao trabalho em geral. 

A prática docente tem sido objeto de investigação em muitos trabalhos do campo da 

educação, em que estão à frente dos debates Pimenta e Anastasiou (2005), Rosa (2004) e 

outros, fato que evidencia a preocupação de professores com o seu fazer docente. Esta 

investigação será assumida como atividade principal, princípio unificador que segue a esteira 

do pensamento vigotskiano, que compreende a atividade como unidade mantenedora das 

propriedades das totalidades mais complexas da consciência. Esta última se constitui em um 

dos atributos da atividade prática (FREITAS, 2006). 

A preocupação com a prática docente se acentuou com o avanço dos cursos de 

educação continuada, cujo destaque foi aumentando, em geral, em termos quantitativos. E isto 

contribuiu para o fortalecimento do interesse dos investigadores pelo assunto. 

Paulo Freire, em grande parte de suas teorizações, foi um dos que defendeu a ideia que 

é na prática da educação que o educador se educa. Porém, é na práxis, espaço articulador e 

rearticulador do conhecimento enredado na interseção das esferas individual, social e 

ecológica, que o educador adquire maior consciência da realidade e abre possibilidades de 
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reinventar-se enquanto profissional e melhorar suas capacidades de intervenção. A práxis se 

constitui somente através da prática reflexiva; portanto, a práxis sinaliza para uma maior 

compreensão, (des)(re)construção de sentidos e poder interventivo na realidade cotidiana, em 

cada uma das esferas que a compõem. 

Desta maneira, a prática docente deixa de ser mera rotina ou cumprimento de carga 

horária nas instituições escolares, quando pensada e exercitada como práxis, porque confere 

maior sentido pela maior compreensão por parte do educador sobre o seu fazer e se constitui 

em possibilidade de mudança ou transformação. Segundo Azzi (2002, p. 47), prática docente 

é “expressão do saber pedagógico e constitui-se em uma fonte de desenvolvimento da teoria 

pedagógica”. As dificuldades geradas no cotidiano escolar demandam uma teoria (Id. ibid.). 

Essa prática, quando articulada à teoria e à reflexão crítica, pode ser caracterizada como 

práxis. Contudo, nem sempre a práxis tem o sentido acima abordado (Id. ibid.). Lefbvre 

apresenta dois tipos de práxis, a mimética ou reiterativa e a criadora ou revolucionária. Do 

ponto de vista conceitual, por nós adotado, a denominação lefbvriana seria melhor condizente 

se a primeira fosse trocada pela palavra prática, haja vista que a segunda está em consonância 

conceitual. A primeira, assentada em esquemas comportamentais analógicos do senso comum, 

caracteriza-se pela a-criticidade, imitação e/ou repetição de comportamentos espontaneístas, 

probabilísticos e aplicação imediata dos fins à realidade. A práxis criadora, contudo, 

pressupõe um maior grau de consciência do que a anterior, pela reflexão crítica, autocriação e 

pelo enfrentamento com novas realidades que pedem novas soluções. 

Nessa linha de pensamento, o trabalho cotidiano ou prática docente em Arte urge do 

exercício sistemático da reflexão crítica para que a práxis docente em Arte sinalize para a 

poiésis, na qual todos os componentes implicados na complexidade do processo de ensino-

aprendizagem em Arte façam dessa práxis caminho criativo do prazer estetizado do conhecer. 

E, em se tratando do conhecimento, a educação tem como função mediar 

sujeito/cultura por intermédio das diferentes linguagens, afinal, Vygotsky (2003) afirma que é 

devido à linguagem que o sujeito tem consciência de si próprio. Linguagem e cultura se 

constituem mutuamente. Aliás, o mecanismo de mudança individual que acompanha o 

desenvolvimento tem sede na sociedade e na cultura (COLE e SCRIBNER, 1998). Segundo 

Vygotsky (2003), o processo de reflexão e elaboração da experiência é dialeticamente pessoal 

e social. Essa dialética constitui o fio histórico da construção do conceito do professor de 

Arte. O conceito do professor do século XII, de acordo com Nascimento (2005), encontrava-

se ligado ao do sacerdote estrangeiro polivalente, vinculado a uma ordem religiosa, 

proveniente da Europa católica. Esse conceito de professor de Arte confunde-se com a 
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“pregação” de artistas leigos, de maioria mestiça, que atuavam nas oficinas, servindo às 

Irmandades religiosas (NASCIMENTO, 2005). 

No período entre o Império e a República, o conceito de professor de arte era o de 

alguém que primeiro apresentava coisas e ideias antes dos conceitos. Nesse período, os rumos 

da educação voltam olhares para o ensino de uma arte reduzida, mais uma vez, ao Desenho. 

Desta feita, o desenho geométrico teria a função de preparar trabalhadores para a indústria no 

país. 

Nas primeiras décadas do Período Republicano brasileiro, a situação da tradicional 

prevalência do Desenho no ensino da Arte se adensa com afirmação da indústria nascente, e 

culmina, a partir da década 1930. Ao lado dessa tradição, dois fatos importantes sinalizavam 

para futuras mudanças: a Semana de Arte Moderna, período em que são propostas 

desconstruções pronunciadas no cenário artístico brasileiro e no ensino da Arte, em todas as 

linguagens artísticas; e a influência das ideias de John Dewey e Anísio Teixeira, no âmbito 

educacional, através do movimento denominado de Escola Nova. O que estes dois adventos 

tinham em comum era uma nova postura, novos olhares mais livres de amarras, ambos 

traziam a marca da livre expressão e do subjetivismo. 

Teórica e originalmente, o conceito de professor de Arte deweyano era o de alguém 

que desperta no educando o conhecimento através do fazer. A ideia defendida era a do 

aprender fazendo, isto é, havia ênfase no processo e no educando. 

Anita Malfati em suas aulas de arte pauta-se na ideia do desenhista autoexpressivo. 

Através do ideário defendido pela artista, o conceito de professor de arte poderia ser o da 

pessoa que confere plena liberdade a seus alunos, respeitando o seu tempo, sem imposição do 

gosto ao aplicar as técnicas de desenho e pintura. A ideia de professor, defendida por Malfati, 

era somente de uma espécie de catalisador. 

Quanto ao professor contemporâneo de Arte, inscrito nas novas diretrizes, é citado por 

Almeida (2007) como “aquele que busca formas de ampliar o repertório cultural de alunos/as, 

que, de outra forma, poderia ficar restrito à produção da indústria cultural e da cultura de 

massa com a qual estão em contato permanente e intenso”. Por outro lado, o ensino da Arte 

tem seu campo de ação ampliado, pois, na prática, a Abordagem Triangular dos Conteúdos se 

soma às tradicionais práticas artísticas (ALMEIDA, 2007). 

Após toda essa dinâmica conceitual, para nós, o significado de professor de Arte 

mantém uma relação interdependente e estreita com o significado da prática docente ou 

ensino da Arte, e esses se influenciam em tecedura mútua e estreita na trajetória que visa a 

conquista da autonomia daqueles envolvidos neste processo. Por esse motivo, optamos por 
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apresentá-los juntos. Assim, o significado do professor de Arte, na nossa concepção, alinhada 

com base nas teorizações de Dubar (2005) e outros teóricos da educação, consiste na “forma 

identitária ou construção social de natureza profissional, voltada para a aprendizagem do 

estudante de Arte e do lídimo ensino da Arte, que compreende saberes pedagógicos e saberes 

artísticos articulados à relação teórico-prática, processos afetivos, cognitivos, valorativos, 

socioculturais, estéticos e ético-políticos”. Por outro lado, o conceito de prática docente em 

Arte, por nós concebido, tem ecos em Nóvoa (1992) e em Nunes (2004), o qual consiste no 

espaço das relações profissionais articuladas na tríade: trabalho, educação e Arte, onde 

ocorrem as lutas, os conflitos e as (des)(re)construções de saber-poder, em prol da 

sensibilização estética dos sujeitos do processo do ensino e da aprendizagem da Arte. Nestes 

espaços intersubjetivos, são almejados vivências nas diferentes linguagens artísticas: a 

aprendizagem da história, das técnicas e materiais; o exercício da crítica e a produção 

artística. Tais vivências podem contribuir para a construção de uma sociedade mais humana, 

uma vez formada por sujeitos ética e esteticamente sensíveis, criativos, livres, críticos e 

transformadores. 

Em face ao exposto, apresentaremos os momentos do processo, os autores que 

iluminam os critérios de análise do tecido que denominamos de urdidura discursiva. 

2.3.3 A urdidura discursiva 

No sentido de melhor abordarmos alguns pontos de natureza dialógica, polifônica, 

relação identitário/alteritária, e outros conceitos, conjugamos as teorizações marxistas de 

Bakhtin/Volochínov (1988; 2003) àquelas de outros autores, anteriormente apresentadas, não 

só por entendermos que estas complementam relevantemente as teorizações de Vygotsky 

(1998a; 1998b) sobre internalização, como evidencia Daniels (2002), mas, por considerarmos 

tais conceitos inextricavelmente ligados à Abordagem Colaborativa. Tendo em vista que esta 

última tem na interação um de seus principais componentes, temos, então, outro motivo para 

nos apoiarmos em Bakhtin (1988, p. 109), para quem “a enunciação é de natureza social”. 

Também foram somados os referenciais teóricos relativos às questões componentes do 

par identitário/alteritário em Hall (2005) e Silva et al. (2000), buscando os vínculos destes 

com o tema do trabalho profissional/formas identitárias em Dubar (2005), bem como do 

conjunto citado com os temas específicos, referentes ao ensino da Arte, dentre os quais 

dialogamos, principalmente, com Barbosa (2001; 2002) e Nunes (2003). 
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Em suma, esse primeiro momento nos possibilitou a aprendizagem dos aspectos 

lógicos da formulação conceitual e a trabalharmos com os conteúdos perspectivados pelos 

partícipes, percebê-los dialeticamente, e discuti-los em situações reais, na prática docente em 

Arte. Portanto, este momento se caracteriza pela heurística do conceito. 

No momento subsequente, valemos-nos das trajetórias formativas, tanto como 

mediador analítico dos processos identitários sociais ou de cunho profissional, quanto como 

prospecção e segunda vivência, do vivido. Dito de outra maneira, estes mediadores deverão 

nos prover da perspectiva mais idiossincrática do aderir, ser e estar na profissão/forma 

identitária específica ou, ainda, como se deu sua adesão profissional. É necessário frisar o 

quanto este mediador abre possibilidades de levar o sujeito da atividade ao autoconhecimento, 

em função das complexas organizações que promove ao ser realizado. Nossa afirmativa reside 

no fato de percebermos as trajetórias formativas como instrumento mediacional que exige 

grande abstração, independência e voluntariedade por parte do seu agente, pelo fato de a 

linguagem escrita gerar a necessidade, em conformidade com o que Vygotsky (1998a, p. 124), 

diz sobre a atividade desta linguagem: “na escrita somos obrigados a criar a situação, ou a 

representá-la para nós mesmos. Isso exige um distanciamento da situação real”. É neste 

distanciamento e na exigência da ação analítica deliberada, e na afirmação de Luria (1986) 

sobre a linguagem escrita, que “garante o controle consciente sobre as operações”.  De acordo 

com esse autor, ela se constitui em um poderoso instrumento para elaborar o processo do 

pensamento. Daí, percebermos, neste distanciamento provocado pela escrita, a construção do 

que Vygotsky (1998a) denomina de semântica deliberada, ou seja, estruturação da teia de 

significado. Por isso, nos apoiamos para afirmá-lo como mais uma instância de conhecimento, 

neste caso, de autoconhecimento. 

Tais trajetórias colocam em evidência a dimensão subjetiva dos partícipes, 

relativamente aos seus processos identitários, enquanto profissionais docentes. Trata-se, pois, 

de um instrumento no qual o sujeito/autor pode transitar em tempos e espaços múltiplos em 

sua própria história, a partir da entrada ou adesão, que o conduziram para a profissão em foco 

– professor de Arte. Além destas, citamos a possibilidade de nos aproximarmos um pouco da 

relação identitária pessoa/professor/disciplina, uma vez que se tratam de processos relacionais 

e explicativos, nos quais os sujeitos elaboram teoricamente como ocorreu a construção de sua 

trajetória formativa, considerando contextos, fatores interferentes, desencadeadores, 

mantenedores e/ou de transformação em suas vidas profissionais. 

Em síntese, as Narrativas de Formação nos ajudam a compreender como as instâncias 

pessoais e sociais se enredam, o seu processo identitário. Desse modo, o autoconhecimento 
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decorre da organização das ideias, valores e articulação dos enlaces subjetivos e sociais, 

promovendo uma síntese que vai além da simples justaposição dessas duas dimensões. 

O processo seguinte, o relativo às Sessões Reflexivas são momentos nos quais as 

práticas de sala de aula foram tomadas como foco de análise. Nelas, outros mediadores foram 

utilizados como substrato analítico. As práticas de sala de aula, conforme referimos, 

materializaram-se em dois diferentes tipos de registros - os videorregistros das aulas e os 

relatos de experiência. As duas formas de registro das práticas docentes em Arte foram 

submetidas as quatro ações, momentos e/ou experiências perspectivadas de refletir sobre a 

prática docente, característicos e constituintes das Sessões Reflexivas – o descrever, o 

informar, o confrontar e o reconstruir, contempladas nos roteiros empregados para que o 

partícipe organizasse a apresentação e análise do seu trabalho e nos roteiros de reflexão 

referentes aos demais pares. 

Nesse fluxo, o estudo do material empírico do processo foi feito por meio da análise 

do discurso, com base em Bakhtin (2003) e Orlandi (2003). Ao longo de todo o processo, 

prática e teoria se encontraram, o que para nós foi e é motivo de parafrasear Vygotsky 

(1998b). Nesses encontros, sobressaem-se os momentos de maior significado no curso do 

desenvolvimento processual desta investigação, que dão origem a conhecimentos, dentre 

outros, acontecem quando a prática e a teoria se alinham e convergem. 

Como tais conhecimentos são tecidos nas relações dialógicas, optamos por apresentar 

na íntegra as transcrições para melhor entendimento das tramas comunicacionais e analíticas e 

também por nos alinharmos com o que afirma Bakhtin (2003, p. 323): 

As relações dialógicas são de índole específica, não podem ser reduzidas a relações 

meramente lógicas (ainda que dialéticas) nem meramente linguísticas (sintático-

composicionais). Elas só são possíveis entre enunciados integrais de diferentes 

sujeitos do discurso (o diálogo consigo mesmo é secundário e representado na 

maioria dos casos). 

Em Bakhtin (1988; 2003), buscamos ancoragem no que alude à trama dialógica,
3
 pois, 

através dela, podemos tratar da compreensão respondente de que Barros (2007, p. 24 apud 

Bakhtin, 2003) corrobora sua essência dialógica. Nessa teia, encontramos dois fatores que se 

constituem dialogicamente em um par indissociável, o par identitário/alteritário. É no 

princípio da responsividade que nos apoiamos, ao traçar bateria de questionamentos com a 

função desencadeadora, do posicionamento interpretativo dos partícipes, por meio do caráter 

                                                 
3
 Para Bakhtin (2003, p. 323) “as relações dialógicas são relações (semânticas) entre toda espécie de enunciados 

na comunicação discursiva”. Trata-se de um enredado heteroglóssico que implica no duo identidade/alteridade, 

que compõe as vozes sociais. 
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dialógico da interpretação, no sentido de produzir significado. Uma vez que este último, o 

significado, é um conector entre interlocutores, qualquer tipo genuíno de compreensão 

deve ser ativo deve conter o germe de uma resposta. Só a compreensão ativa nos 

permite apreender o tema, pois a evolução não pode ser apreendida senão com a 

ajuda de um outro processo evolutivo. Compreender a anunciação de outrem 

significa orientar-se em relação a ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto 

correspondente (BAKHTIN, 1988, p. 131). 

Isto posto, Bakhtin (1988) afirma a compreensão como uma forma de diálogo; daí ele 

ter desenvolvido o modelo de investigação compreensiva, em que o investigador conversa, 

não com um objeto, mas com outro sujeito. Para Freitas (2007), ele estabelece uma forma 

dialógica de conhecimento. 

Bakhtin (1988), Vygotsky (1998a) e Orlandi (2003) partilham sua concepção de 

sujeitos concretos, socialmente organizados, localizados histórica, social e culturalmente, em 

uma semiosfera, na qual a linguagem tem lugar destacado na constituição ativa e responsiva 

de espaços interdiscursivos e das relações identitário/alteritárias. Esses autores pensam o duo 

sujeito/linguagem sob condições reais, em devir promovido pela relatividade e pela 

flexibilidade semântica que aponta para um horizonte de totalidade. 

Orlandi (2003, p. 25) considera linguagem e trabalho como “resultantes da 

interatividade entre homem e realidade natural e social, logo mediação
4
 necessária, produção 

social”. Assim, a autora, alinha-se ao ideário pêcheuxeano, para o qual o discurso é efeito de 

sentidos. 

O discurso pedagógico, vinculado à escola ou outra instituição educacional, tem como 

característica a circularidade e a institucionalização. As sistematizações, com base no critério 

da relação entre interlocutores e o referente, ou seja, nas condições de produção. Orlandi 

(2003) chega a três tipos diferentes de discurso pedagógico, DP: o lúdico, o polêmico e o 

autoritário. No discurso lúdico, o desejável para a autora em função do uso da linguagem pelo 

prazer, que aponta como principais características: expansão da polissemia (aberta) e da 

reversibilidade total dos interlocutores. No discurso polêmico Orlandi (2003) afirma que é 

buscada a simetria, e o referente é direcionado por cada um dos interlocutores, e a polissemia 

e a reversibilidade são controladas. No discurso autoritário a referida autora afirma que busca 

a assimetria e a ocultação do referente, a contenção da polissemia e da reversibilidade (tende a 

zero). 

                                                 
4
 Mediação para Orlandi (2003) é relação constitutiva, ação que modifica, que transforma. 
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Para melhor apreender e visualizar o processo que constitui a tessitura investigativa e 

elementos componedores, apresentamos o esquema seguido de tópico que resume cada 

momento: 

 

 

a) Os conhecimentos prévios sinalizam para uma melhor 

aproximação sobre os temas negociados, inicialmente, e, 

assim, direcionamos esforços no sentido da tomada de 
consciência sobre a necessidade do que deve ser trabalhado 

mais profundamente. Já a formulação conceitual contribui 

para que os partícipes, pelo exercício do pensamento da 
lógica dialética (re)signifiquem os temas de modo científico. 

Esse processo compreende: formulação, apresentação, 

discussão e reformulação conceitual, efetuada, na maioria 
das vezes, individual e conjuntamente. 

b) No caso dos Ciclos de Estudos, inicialmente a produção 

textual consistia na produção de autores externos à equipe; 
em seguida, com o passar do tempo, a produção passou a ser 

executada por membros da equipe. Tais produções poderiam 

ser de um único autor, mas poderiam ser efetivadas em 
díades ou em tríades. Os textos foram apresentados aos 

demais partícipes para a apreciação e sugestão de possíveis 

ajustes. Consideramos esta atividade importante no sentido 
da possibilidade da promoção do desenvolvimento da 

autonomia dos partícipes e alternância de saber/poder, no 

processo. 

c) Este momento coloca em evidência a dimensão subjetiva 

dos partícipes, relativamente aos processos identitários, 

enquanto profissionais docentes. As Narrativas de Formação 
nos ajudam a compreender como essas duas instâncias estão 

enredadas. Desse modo, ocorre o autoconhecimento, pela 

organização das idéias, relativamente aos afetos, às 
motivações. Essas elaborações indiciam como o eu se tece, 

com que valores e o modo como os enlaces se articulam aos 

planos individuais, sociais e organizacionais. Assim, mais 
do que a simples justaposição dos planos e dos processos 

desfiados, ocorreu uma síntese multidimensional. 

d) Esse momento visa o registro com a função de 
desencadeador da reflexão crítica sobre a prática docente. 

Para isso, utilizamos como mediador analítico os registros 

dessa prática, sob a forma de videorregistro. O processo de 
análise obedece a uma bateria de questionamentos atrelados 

a quatro ações sistematizadas para a abordagem na 

Investigação Colaborativa 

e reconstruir. O  processo  compreende  três  dimensões ou  

 

autorreflexão enquanto colaborador. Na primeira dessas 

tramas, a autorreflexão, o agente da ação reflexiva é o 
partícipe à frente da aula videorregistrada, trata-se de uma 

autoscopia, que sinaliza para a trama seguinte. 

e) Semelhante ao momento anterior, a heterorreflexão tem 
como foco o videorregistro, porém, os agentes dessa ação 

reflexiva são os demais partícipes, que seguem roteiro 

específico, também associado as quatro ações já citadas. 
Esse é um dos momentos no qual a ênfase recai sobre o 

dialogismo, e, desse modo, incide sobre os processos 

identitário/alteritários. 

f) O processo crítico-reflexivo da autorreflexão colaborativa 

se volta para o fato de como os partícipes se percebem 

agentes colaboradores. É uma autorreflexão do partícipe 
colaborador e de seu agir colaborativo, contribuindo para a 

ampliação do excedente de visão do outro sobre a sua 

prática docente. Nesse fluxo, a relação auto/hétero se 
intercambia e arremata os processos crítico-reflexivos 

daquele dia. 

g) Análise de toda a somatória processual foi feita, em nível 
mais amplo, pela articulação e diálogo com os teóricos que a 

autora elegeu como lentes. Ao lado desses, buscamos 

enredá-los aos fios a seguir: lógicos, históricos, 
psicológicos. As relações entre essas instâncias consideram 

os diferentes instrumentos utilizados na investigação. 
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Figura 1 -  O Processo da Tecedura.  

Fonte: Mediadora. 

 



3 A ESFERA ECOSÓFICA DA TEXTURA 

Os contextos são sobremaneira interferentes nos processos identitários dos sujeitos, 

por esta razão é que estão apresentados em estreitos enlaces com outros fatores co-incidentes 

na matriz identitária. Portanto, um estudo dessa natureza requer a situação dos diferentes 

contextos que contribuem para a tecedura da trama, que encerra o plano histórico da tessitura 

de si. Nessa, os próprios autores-partícipes, através das Narrativas de Biográficas, nos 

fornecem elementos para melhor compreendermos como esses processos identitários 

ocorreram, ao tempo em que essas narrativas se revestem de instâncias de afastamento.  

Neste item, traçaremos três olhares para os lugares do lugar. Primeiro, colocamos em 

tela o Piauí, e nele produziremos recortes: um de natureza físico-situacional, para podermos 

melhor visualizar Teresina, a capital do Estado; outro de natureza geopolítica; e, finalmente, o 

de natureza educacional, do enlace de experiências e interatividade profissional dos partícipes. 

3.1 O Lugar da Trama: encontro das águas, a cultura e o povo: sob o signo do verde calor 

 
 

O recorte espacial desta 

investigação refere-se à cidade de 

Teresina, que, em função de ser bem 

arborizada, ficou conhecida como “Cidade 

Verde”, a capital do Piauí. Teresina, 

cidade mesopotâmica, tem os rios 

Parnaíba e Poty como seus principais 

referentes hídricos. Em virtude de ser 

banhada por esses dois rios, sua cultura 

reflete um pouco dessa realidade, 

destacam-se as figuras do pescador do oleiro 

do Bairro do Poti Velho, tendo como fundo de paisagem, ponte e sol. As lendas também 

remetem ao referencial das águas, como podemos perceber nas principais: a lenda do Cabeça-

de-Cuia e a do Barba Branca. 

O próprio nome do Estado mantém ligação com a água, pois provém, segundo o 

historiador Fonseca Neto (2004, p. 9), de “um dos primeiros rios da vaga colonizadora, 

subafluente do rio Parnaíba, cuja bacia oriental é ocupada hoje pelo Estado”. Nesse 

Foto 1 – Ponte João Luis Ferreira (Ponte Metálica) 

sobre o rio Parnaíba, Teresina-PI. 

Fonte: Francineide Brito da Silva. 
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entendimento, a palavra Piauí, advém do tupi, e pode ser traduzida na bela imagem que 

significa rio dos Piaus, isto é, “rio dos peixes pintados”. 

Estas e outras histórias dividem com 

outra fonte de riqueza uma das primeiras 

marcas que deram início a colonização do 

Piauí – o gado. O Piauí foi um Estado que 

nasceu em terras tidas como de passagem, 

no período das entradas e bandeiras. Mais 

tarde, houve o assentamento das primeiras 

comunidades do ciclo do gado, do Brasil 

colônia. Por esse motivo, há historiadores 

que consideraram o Piauí como Civilização 

do Couro. 

O Estado tem terras localizadas nas macrorregiões litorâneas, no Meio-Norte, no 

Semi-Árido e no Cerrado. Tem como vizinhos próximos os Estados do Maranhão e o Ceará, 

tal proximidade favoreceu a proposta da ideia de integração desses três Estados com o fim de 

buscar recursos,
1
 em 06/12/2005, um “Roteiro Integrado cujo objetivo consiste em planejar, 

adotar e executar ações, programas e projetos destinados a promover e acelerar o 

desenvolvimento socioeconômico e cultural da região, além de facilitar a busca de fontes de 

financiamentos”. 

O crescimento do Piauí foi mais visível na década de 1970, época em que 

praticamente todas as áreas desenvolveram-se bastante, motivadas por incentivos nacionais e 

internacionais. 

Décadas passaram, e o Piauí tinha, em 2002, uma população estimada em 2.977.259 

habitantes (CEPRO, 2004, p. 51). Desses se extrai uma população de analfabetos da ordem de 

586.585 (Ibid., p.126). A taxa de analfabetismo do Estado está à frente das taxas do Nordeste 

e do Brasil. Este e outros fatores concorrem para os altos índices de exclusão social, que é da 

ordem de 0,521 (Ibid., p. 71). 

3.1.1 Contexto educacional 

A cidade de Teresina é considerada como centro de educação e de prestação de 

serviços na área da saúde para todo o Piauí e regiões circunvizinhas. Os destaques na área da 

                                                 
1
 Disponível em: < www.portalcidadeverde.com.br>. 

 
Foto 2 - Vista aérea de Teresina com rio Poti. 

Fonte: Aureliano Müller. 
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educação são marcados pela criação da Universidade Federal do Piauí (Lei Federal de nº 5528 

de 11 de novembro de 1968, e oficialmente instalada em 12 de março de 1971), pela 

inauguração do Instituto de Educação Antonino Freire e projetos educacionais e culturais. 

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) tem 05 campi, distribuídos nas cidades de 

Teresina (Campus Ministro Petrônio Portella), Parnaíba (Campus Ministro Reis Veloso), 

Picos (Campus do Junco), Floriano e Bom Jesus. Destes cinco, dois foram autorizados pelo 

MEC, em 2005, são os campi de Parnaíba e Picos. 

Em 2006, foi criado o campus de Bom Jesus. Sendo que o campus de Teresina conta 

com seis centros, onde funcionam 35 cursos assim distribuídos: 

- Centro de Ciências da Natureza (CCN), com os cursos: Ciências da Computação, 

Matemática, Física, Química e Biologia (05 cursos). 

- Centro de Ciências da Saúde (CCS) com os cursos: Educação Física, Enfermagem, 

Farmácia, Medicina, Nutrição e Odontologia (06 cursos). 

- Centro de Ciências Agrárias (CCA), com os cursos: Engenharia Agronômica e 

Medicina Veterinária (02 cursos). 

- Centro de Ciências da Educação (CCE), Professor Mariano da Silva Neto, com os 

cursos: Bacharelado em Comunicação Social e Moda; Licenciatura Plena em 

Pedagogia e Licenciatura em Educação Artística, esta última com três habilitações 

(Música, Desenho e Artes Plásticas), porém em fase de substituição pelo curso de 

Licenciatura em Artes Visuais e em Música.  

- Centro de Tecnologia (CT), com os cursos: Engenharia de Agrimensura, Arquitetura 

e Engenharia Civil (03 cursos). 

- Centro de Ciências Humanas e Letras (CCHL), com os cursos: Administração, 

Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Filosofia, 

Geografia, História, Letras, Serviço Social (10 cursos). 

Embora ainda haja valorizações diferenciadas entre os cursos na Universidade, o 

quadro de adversidade valorativa já foi muito pior, dentro e fora dos muros ufpianos. 

Atualmente, a procura pelo teste de aptidão
2
 é grande, e cresce a cada ano o número de 

formandos que foi muito baixo, nos seus primeiros anos, e perdurou durante algum tempo. 

                                                 
2
 O teste de Aptidão verifica a habilidade do candidato, em uma das linguagens das habilitações oferecidas pelo 

curso. Assim, o candidato só presta vestibular para a Licenciatura em Educação Artística se obtiver um apto no 

teste por ele prestado. 
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3.1.2 A formação em Arte 

Em relação à formação artística e ensino de Arte, ao nível de terceiro grau, a cidade 

oferece apenas dois cursos: um em uma faculdade particular - Bacharelado em Belas Artes, 

que está em processo de fechamento, formando apenas os estudantes que já ingressaram em 

anos anteriores. E outro que trata da formação do professor de Arte, que é o curso de 

Licenciatura Plena em Educação Artística, promovido pela Universidade Federal do Piauí 

(UFPI), cujo processo de mudança para Licenciatura em Artes Visuais já foi submetido ao 

MEC para apreciação. 

O curso de Licenciatura Plena em Educação Artística nasceu indiretamente do Centro 

de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares (CEPI), que funcionou como uma espécie de 

preparo do terreno para a semeadura. O CEPI foi criado na década de 1970, veio a funcionar, 

em 1971, proveniente do Projeto Piauí, um programa de governo, que intentava implantar um 

modelo experimental de desenvolvimento integral e participativo, através do Sistema Social 

de Educação para a região Nordeste do Brasil. Do ponto de vista direto, o curso nasceu do 

Departamento de Artes Práticas (DAP); teve início no biênio 1975-1976, na Universidade 

Federal do Piauí. Naquele departamento, funcionavam cursos livres de Arte abertos à 

comunidade. O Curso de Música, criado em 1975, sedimentou as bases que alicerçariam, mais 

tarde, a Licenciatura Curta em Música, voltada para atender as escolas em nível do então 1º 

grau. Não obstante ter sido criado em 1975, através do Ato da Reitoria 33/76, que autorizou o 

seu funcionamento, este curso ofereceu o primeiro vestibular somente em 1976. 

O curso de Licenciatura Plena em Educação Artística passou a funcionar a partir da 

Resolução de nº 01/77, de 05/11/77, do Conselho Universitário da Universidade Federal do 

Piauí. O curso de Educação Artística, ainda em seu projeto de nascimento-mudança, previa as 

Habilitações de Música, Artes Plásticas, Artes Cênicas e Desenho, a serem implantadas em 

1976, 1977, 1978 e 1979, respectivamente. 

Uma das maiores dificuldades para a criação do curso foi a falta de professores com 

formação específica na área. Os professores da Habilitação em Música, quase todos os 

criadores do curso tinham formação em conservatório. Entretanto, os professores da 

Habilitação em Artes Plásticas e em Desenho eram provenientes de cursos de Bacharelado em 

Belas Artes, Artes Industriais, Arquitetura etc. Havia professores de outros cursos como 

Filosofia, Comunicação Social e os licenciados em Educação Artística. Esta pequena amostra 

é suficiente para se perceber a heterogeneidade dos professores componentes do curso em 

questão, durante algumas décadas. 
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O número de professores no curso em apreço, atualmente, é reduzidíssimo, face ao 

sucateamento das universidades públicas brasileiras. No caso específico do curso de Educação 

Artística da UFPI, seu funcionamento muito se deve à ação dos professores substitutos. 

Contudo, os resultados dessa ação em termos de empenho, desempenho etc. nem sempre são 

benéficos para o processo de ensino-aprendizagem, devido à alta rotatividade, aos frouxos 

vínculos entre substituto e o regime de trabalho. Outro ponto digno de nota é o modo como os 

professores substitutos são tratados pela instituição. A eles são ofertados os piores horários, as 

turmas e disciplinas que os professores permanentes não desejam. 

Atualmente, o referido curso passa por uma profunda mudança no sentido de entrar em 

conformidade com a Lei 9394/96, que extingue os Cursos de Educação Artística no Brasil. 

Dessa forma, propõe-se a criação do curso de Licenciatura em Artes Visuais para substituir o 

anterior. 

Apesar dos percalços, o curso de Educação Artística configurou-se como um marco no 

ensino de Arte no Piauí, ao nível de terceiro grau. E foi nos seus egressos que algumas 

faculdades encontraram professores para ministrar disciplinas ligadas à Arte. 

Ao colocarmos em tela a existência de poucos estudos referentes à prática docente, à 

formação e aos processos identitários do professor de Arte, no contexto desse recorte, 

evidenciamos o quanto estudos nesse âmbito assumem relevância. 

3.2 Perfis de Fibra 

A compreensão da tessitura dos processos identitários, referentes a como nos tornamos 

professores de Arte, pode ser evidenciada por alguns fios que compõem essa trama, as 

Narrativas Autobiográficas. Destarte, iniciaremos com os contextos e idiossincrasias 

consubstanciados em nossas narrativas, das quais emergem os enlaces e desenlaces 

processuais identitários referentes ao âmbito da profissionalidade. 

Nessa perspectiva, analisar as relações existentes no duo saber e fazer pode reforçar os 

fios dessa urdidura. Daí, a importância do exercício profissional em nossas reflexões.  

Uma de nossas características é que estamos exercendo, em sala de aula, a função de 

professores de Arte, e, nesse processo formativo, desempenhamos o papel de responsáveis 

construtores e legitimadores dessa investigação. 

As instituições onde desempenhamos nossas funções são variadas, escolas 

particulares, públicas, faculdade/universidade e hospitais. Alguns dos nossos trabalham em 

outras cidades e em outro Estado. 
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Os estudantes, que compõem as nossas turmas, por seu turno, também apresentam 

variações de níveis socioeconômico, cultural e psicológico, pois a maioria é composta por 

estudantes ditos normais (que vão desde o nível Fundamental até o terceiro grau). Entre esses, 

alguns são considerados estudantes especiais, com problemas de aprendizagem, com 

Síndrome de Down; há também os que apresentam retardamento mental leve e outros cujo 

problema é mais evidente. 

Nosso nível de escolaridade apresenta-se bem diferenciado, com variação que 

compreende graduados com e sem especialização e doutoranda. A maioria atua no Ensino 

Fundamental, outros no Ensino Médio, e os restantes são professores formadores. Dentre os 

formadores, encontramos duas tipologias: os formadores do curso de Licenciatura Plena em 

Educação Artística, LPEA, e o do curso Normal Superior, e que também atua como professor 

formador do LPEA, na qualidade de substituto, da UFPI/CCE/DMTE, onde ministra a 

disciplina Prática de Ensino para estudantes do LPEA. 

Como destacamos anteriormente, escolhemos codinomes de pintores renomados, e por 

eles nos referiremos ao longo de todo o processo de investigação. Assim, apresentamos um 

brevíssimo currículo, tomando o codinome como referência. Nesse ponto, haverá uma 

exceção, assumirei o meu próprio nome, Pollyanna, para não ter que assumir dupla 

personalidade. 

Dürer é graduado pela UFPI, no curso de Licenciatura Plena em Educação Artística, e 

detêm as habilitações em Desenho e em Artes Plásticas. Participa, desde que entrou na 

universidade, na qualidade de estudante, de um coral tradicional da cidade de 

Teresina-PI e da UFPI. Fez Especialização em Docência Superior e em História da 

Arte. Trabalha como professor de Arte há 5 anos e assiste, atualmente, a 480 

estudantes. 

Frida é graduada pela UFPI no curso de Licenciatura Plena em Educação Artística, 

com habilitação em Artes Plásticas. Já havia concluído o Curso de Nutrição também 

pela UFPI, quando decidiu prestar vestibular para o curso de Educação Artística, com 

Habilitação em Artes Plásticas. Fez curso de Especialização em Docência Superior. 

Logo que concluiu o curso, submeteu-se ao concurso público da UFPI/CCE/DEFE, 

para professor substituto de Prática de Ensino e Metodologia do Ensino Superior, onde 

permaneceu por dois anos. Tempo máximo permitido por lei para professores 

substitutos, das instituições federais de ensino superior. Atualmente tem 10 alunos, em 
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escola particular, e ministra a disciplina Arte na Educação para 40 professorandas do 

Curso Normal Superior, em convênio UFPI/PMT. 

Tarsila é graduada pela UFPI no curso de Licenciatura Plena em Educação Artística, 

com Habilitação em Artes Plásticas. Exerce a profissão de professora de Arte em 

escola pública há 5 anos e assiste a 160 estudantes. 

Manabu é graduado pela UFPI no curso de Licenciatura Plena em Educação Artística, 

com habilitação em Artes Plásticas. Tem o curso de Especialização em Docência 

Superior. Seu tempo de magistério é de 7 anos, em escolas públicas e privadas da 

cidade de Teresina-PI. Assiste, atualmente, a 240 estudantes. 

Camile é graduada pela UFPI, no curso de Licenciatura Plena em Educação Artística, 

com Habilitação em Artes Plásticas. Já havia concluído o Curso de Pedagogia, 

também pela UFPI, quando decidiu prestar vestibular para o curso de Educação 

Artística. Fez curso de Especialização em Arte-Educação na UFMG. Seu tempo de 

docência é de 20 anos. Ensina no Instituto de Ensino Superior Antonino Freire e em 

escolas da rede municipal de ensino. Atualmente tem 400 alunos ao todo. 

Anita é graduada pela UFPI, no curso de Licenciatura Plena em Educação Artística, 

com Habilitação em Artes Plásticas. Fez curso de Especialização em Teoria do 

Conhecimento, junto ao Departamento de Filosofia da UFPI. Logo que concluiu o 

curso, submeteu-se ao concurso público da UFPI/CCE/DEA, para professora 

substituta de Prática de Ensino e Metodologia do Ensino Superior, onde ensina há um 

ano. Também é professora da rede estadual e municipal de ensino. Atualmente tem 

360 alunos, ao todo. 

Liz é graduada pela UFPI no curso de Licenciatura Plena em Educação Artística, com 

Habilitação em Artes Plásticas. Já havia concluído o Curso de Teologia, também pela 

UFPI, quando decidiu prestar vestibular para o curso de Educação Artística. Faz curso 

de Especialização em Arte Terapia. Exerce o ensino de Arte em escola da rede 

particular de ensino e no Hospital Areolino de Abreu, onde assiste às pessoas com 

problemas mentais. Atualmente tem 180 estudantes, ao todo. 

Georgina é graduada pela UFPI no curso de Licenciatura Plena em Educação Artística, 

com Habilitação em Artes Plásticas. Assiste a estudantes considerados normais e 

também a estudantes com problemas de aprendizagem, retardo mental e Síndrome de 
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Down. Tem, atualmente, 800 estudantes, pois, ensina nos estados do Piauí e 

Maranhão. 

Pollyanna - sou graduada pela UFPI nos cursos de Engenharia Agronômica e de 

Licenciatura Plena em Educação Artística, com Habilitação em Artes Plásticas e em 

Desenho. Logo que conclui o curso, submeti-me ao concurso público da rede 

municipal de ensino. Algum tempo depois, prestei concurso público para professora 

efetiva do curso de Licenciatura plena em Educação Artística, DEA/CCE/UFPI, onde 

ensino há 10 anos, em regime de Dedicação Exclusiva. Fiz Mestrado em Educação, 

junto ao CCE/UFPI. Atualmente, estou em processo de doutoramento em Educação, 

junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação/Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas/UFRN. 

Tomie é graduanda pela UFPI no curso de Licenciatura Plena em Pedagogia. Leciona 

há 17 anos, e já passou por escolas particulares. Há pouco tempo ingressou em uma 

escola do Estado, onde ministra as disciplinas: Arte, Geografia e História e Ensino 

Religioso. Tem, atualmente, 164 alunos. 

Renina é graduada pela UFPI no curso de Licenciatura Plena em Biologia. Trabalha 

como professora há 20 anos, e, a despeito de ser licenciada em Biologia, ao assumir as 

turmas na unidade escolar em que foi lotada, pelo Estado, ministra as disciplinas de 

Arte e de Matemática. Tem, atualmente, 190 alunos. 

No Quadro 11, a seguir, encontram-se sumariados esses dados.  
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PERFIL DOS INVESTIGADORES COLABORADORES 

 

Nomes 

 

Habilitação 

Outras 

atividades 

artísticas 

que atua 

 

Outra 

graduação 

 

Curso de 

Especialização 

 

Tempo de 

docência 

(anos) 

Número 

médio de 

estudantes/ 

semestre 

 

Já atuaram 

Ou atuam no Ensino 

Superior 

Dürer Des. e Artes 

Plásticas 

Coral - UFPI - Docência Superior 

História da Arte 

5 480 - 

 
Frida 

 

Artes Plásticas 

-  

Nutrição 

 

Docência Superior 

 

2 

 

10 
UFPI - 

Metodologia do ensino da Arte 

Tarsila Artes Plásticas - - - 5 160 - 

Manabu Artes Plásticas - - Docência Superior 7 240 - 

 
 

Camile 

 

 

Artes Plásticas 

-  

 

Pedagogia 

 

 

Arte-Educação 

 

 

20 

 

 

400 

Instituto Antonino Freire -  

Arte e Educação 

 

 
Anita 

 

 

Artes Plásticas 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

Teoria do 

Conhecimento 

e 

História da Arte 

 

 

6 

 

 

360 

 

UFPI –  

Hist. das Artes Vis. II 

Met. do Ensino de Arte. 

Liz Artes Plásticas - Teologia - 4 180 -  

Georgina Artes Plásticas - - - 15 800 - 

 

 

Pollyanna 

 

 

Artes Plásticas 

e Desenho 

-  

 

Engenharia 

Agronômica 

 

 

Mestrado em 

Educação 

 

 

 

12 

 

 

 

- 

Hist. Das Artes Vis. I e II 

Volume I e II 

Fund. Da Ling. Visual 

Desenho Artístico 

Pintura I e II 

Renina Graduada em 

Biologia 
- - - 20 190 - 

Tomie 

 

 

Graduanda em 

Pedagogia 

- - - 17 

 

164 

 

- 

Quadro 11 – Perfis de Fibra, dados formativos gerais.  

Fonte: Partícipes. 

Além desses perfis, apresentamos nossas narrativas que contam as trajetórias 

formativas, a fim de melhor compreensão, análise e inferência identitária, dos nossos 

caminhos e descaminhos formativos daqueles que permaneceram conosco, pois, Renina e 

Tomie, após poucos encontros, alegaram motivos de força maior e não persistiram nos 

trabalhos. 

3.2.1 Docência em Arte: ponte para a arquitetura 

Dürer 

Sou oriundo de José de Freitas, cidade situada a 53 quilômetros de Teresina no 

Estado do Piauí. Filho de pais semianalfabetos, porém com uma determinação de dar 

aos sete filhos as oportunidades de estudar que não tiveram acesso. Este objetivo foi 

o que os levou a deixar o meio em que cresceram e viveram, para buscar as 

condições básicas necessárias à escolarização dos filhos. 

Meu Ensino primário e ginasial, denominação vigente à época, deu-se na cidade de 

José de Freitas, em escolas da rede estadual de ensino. Lembro que em minhas aulas 

de Educação Artística, durante o Ginásio, fazia atividades bastante aleatórias, nas 

quais a criatividade e os códigos da arte não eram explorados. Não diferente da 

forma como o ensino de arte é visto por muitos ainda hoje. Percebo que lá o objetivo 

principal, ou único, era a recreação dos educandos, e, para mim, durante muito 

tempo esta foi a função da disciplina. 
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Terminando meu Ginásio, prestei teste para concorrer a uma vaga na Escola Técnica 

Federal do Piauí (ETFPI). Não sabia ao certo o significado da expressão 

EDIFICAÇÕES, curso para o qual fui aprovado. Como a ETFPI era uma escola de 

boa qualidade e pública, não tinha o que escolher. Ao longo do curso, em contato 

com as disciplinas técnicas, me deparei com o mundo do desenho e com algumas de 

suas variações. Sempre me sai muito bem em todas as disciplinas, mas tinha uma 

predileção por aquelas que exploravam mais o desenho. Durante o curso na ETFPI, 

tive a disciplina de Educação Artística com duração de um ano, e ali pude perceber 

outra dimensão desta disciplina. A professora era graduada em Educação Artística  

Plástica – pela Universidade Federal do Piauí e acadêmica de Arquitetura pela 

mesma IES. Sendo conhecedora do mundo da construção, ela nos aconselhava que a 

Arquitetura era bem mais interessante que a Engenharia. Este conselho ficou 

guardado até o término do curso técnico, ao final do qual, todos os que pretendiam 

seguir estudando vislumbravam as áreas da Engenharia e Arquitetura. Prestei 

vestibular para Arquitetura, mas não obtive êxito, e tendo uma amiga que iria fazer o 

teste de aptidão para Educação Artística, na UFPI, também me inscrevi para 

Desenho. Passei no teste e resolvi prestar vestibular para Desenho, no intuito de 

aprofundar meus conhecimentos na área e porque tinha ouvido comentários de que 

ao final do curso de Desenho era possível ingressar em Arquitetura. Com o decorrer 

das disciplinas, vi que o curso além do aprofundamento na área específica era 

direcionado à formação de professores, aí passei a entender o significado da palavra 

LICENCIATURA.  

Então, mesmo sem jamais ter imaginado que me tornaria professor, mesmo já tendo 

uma experiência com reforço escolar, passei a ver o curso com outra perspectiva, e a 

traçar minhas metas de vida a partir da docência em Arte.  

Na disciplina Fundamentos da Arte na Educação (FAE), após fazermos análises de 

campo sobre a atuação de professores de arte, o professor de FAE, indagou-nos 

sobre o nível de ensino que gostaríamos de atuar e por que; lembro que minha 

resposta foi de que preferia trabalhar com turmas de quinta a oitava série, pois para 

mim este seguimento era o mais prejudicado com o ensino descompromissado que 

constatamos. A partir de 2000, já com mais de metade do curso, passo a fazer parte 

de grupos de estudo nos quais a pauta principal é a atuação do professor de Arte, e 

começo a participar também de Encontros Nacionais de Estudantes de Arte 

(ENEARTEs). Nestes Encontros tenho contato com profissionais de várias partes do 

País, o que me proporciona uma visão ampla da problemática acerca do ensino de 

Arte, de tal forma que na volta de um ENEARTE impulsionamos juntamente com 

professores do Curso a reestruturação da Associação Nordestina de Arte-Educadores 

– Núcleo Piauí (ANARTE-PI). Neste grupo, as discussões sobre a arte e seu ensino 

passam a ser bem mais aprofundadas. Aqui, percebo que diferentemente daquela 

minha visão de que no Ensino Fundamental é que o problema das falhas no ensino 

de arte é mais acentuado. Vi que é a formação de professores a verdadeira base para 

um ensino de arte significativo e positivo.  

A minha prática docente teve início no ano de 2000 na rede estadual de ensino, com 

educandos de quinta a oitava séries e Ensino Médio.  

Em 2004, durante o curso de Especialização em Docência do Ensino Superior, 

ministrei a disciplina Arte Educação para alunas do curso de Pedagogia na 

Faculdade Piauiense. Nesta oportunidade pude conviver com a prática docente em 

um curso de formação de professores, momento este em que tive contato com aquele 

seguimento no qual acredito ser de maior importância uma conscientização sobre a 

relevância e o verdadeiro papel da disciplina de arte no ambiente escolar. 

Assim, nesta minha prática docente de seis anos, acredito que já tendo passado por 

todas estas etapas aqui explicitadas, posso concluir que iniciei minha trajetória até 

aqui meio que por acaso, mas não é por este mesmo motivo que continuo buscando 

melhorias para a minha prática e me vendo cada vez mais envolvido neste mundo de 

descobertas através do ensino/aprendizagem em Arte. 

 



 94 

3.2.2 A escolha pelos caminhos da docência                                                      

Anita 

Os anos que precederam minha vida de professora foram marcados por experiências 

ligadas ao estudo, à família e ao trabalho comunitário católico, dentro de uma visão 

da Teologia da Libertação – uma teologia ligada às experiências da Igreja na 

América Latina. Foram dias de muita amizade e companheirismo. Na escola pública, 

que ficava na comunidade onde morava, cheguei até a ser monitora quando fazia a 

oitava série. É certo que foi por pouco tempo – um bimestre talvez, mas para quem 

tinha sido reprovada na quinta série, isso foi um sinal de que eu havia recuperado 

boa parte do aprendizado.  

Antes disso tudo, lembro-me com muito orgulho da minha tia Maria do Carmo, que 

a gente chama carinhosamente de Titá, me ensinando os deveres da escola todas as 

tardes debaixo do pé de amêndoas do terreiro de frente da casa. Ela sentava comigo 

e começávamos a ler, a fazer contas juntas. Depois eu tinha que repetir tudo bem 

direitinho, porque se não, não ia para lugar nenhum até que acertasse. Sua 

serenidade e paciência levaram-me a perceber a importância de estudar. Minha mãe, 

que se chama Raimunda, mas todo mundo da rua conhece por dona Mundoca, 

sempre trabalhou para nos sustentar. Foi empregada doméstica, zeladora de uma 

escola e costureira. Assim minha tia tinha que tomar de conta da gente – éramos três 

meninas, agora somos quatro, pois adotamos a Francisca, que não tenho muita 

paciência de ensinar, mas aos poucos estou conseguindo. Enfim, o estudo era e é 

prioridade na nossa casa. Mesmo que minhas primeiras educadoras (mãe e tia) não 

tenham tido nem o Ensino Fundamental completo e que meu pai nunca ligasse tanto 

para isso, sinto que havia essa preocupação. E isso se refletia nas brincadeiras de 

rua. Fui de uma geração que não queria saber muito de televisão. Brincávamos 

muito de roda, de casinha etc. Às vezes, brincávamos de escola, e quando eu era a 

professora gostava de escrever no quadro, roubávamos giz da escola verdadeira e 

fazíamos nossa aula nos quintais de casa. Já na Igreja, quando adolescente, 

participava de grupos de jovens, que não só rezavam, mas debatiam a situação do 

País, as injustiças sociais, a sexualidade, a situação da juventude dentre outros 

assuntos... No início, eu era muito tímida, mas, com as amizades e as leituras feitas, 

fui criando coragem e cheguei a ser catequista do Crisma – ritual de passagem ou 

sacramento dado ao jovem católico. Também fui coordenadora do grupo de Liturgia. 

Chamávamos tudo isso de Catequese Renovada, pois a Igreja no Brasil, naquele 

período, tinha a intenção de ligar a fé com a vida, era o nosso lema. Íamos, por 

exemplo, até as vilas nos reunir com jovens que tinham de enfrentar problemas 

piores do que os nossos, mas não íamos com a intenção de resolver estes problemas. 

Era mais uma vontade de caminhar junto para criarmos coragem e enfrentar tudo. 

Tudo tinha grande significado, e ficou em mim. 

Paralelo a este trabalho comunitário, fiz Ensino Médio na Escola Técnica Federal do 

Piauí aliado ao Curso Técnico de Edificações. Estagiei no setor de Arquitetura da 

Universidade Federal do Piauí, para concluir este curso e, sem conseguir emprego na 

área, fui procurar outros caminhos. 

Comecei a trabalhar na “Casa Criança Cidadã”, uma escola especial que atendia 

menores em situação de risco. Uma parceria entre a Prefeitura e a Arquidiocese de 

Teresina. Fazia o trabalho que chamávamos de Educadora Social, uma espécie de 

assessoria pedagógica. Ensinava, melhor dizendo, tentava ensinar os meninos a ler e 

escrever através de brincadeiras. Os meninos eram engraxates que passavam os dias 

na rua, já perdendo os vínculos familiares. Eles chegavam no “projeto” em busca de 

alimentação e atenção. E quase sempre não conseguíamos desenvolver os trabalhos 

de leitura, até mesmo porque alguns monitores não tinham a formação pedagógica 

adequada, o que também era o meu caso. Nesse período não consegui estudar para 

fazer vestibular ou outro curso técnico. 

Passei dois ou três anos ainda sem estudar e depois encarei um cursinho pré-

vestibular no SESC da Avenida Maranhão, num programa de pessoas com baixa 

renda. Minha irmã era comerciaria e entrei como dependente dela. Antes do 
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cursinho, prestei vestibular para Filosofia, mas não passei; e depois, já com algum 

tempo estudando, tentei para Educação Artística e fui aprovada em terceiro lugar. É 

importante frisar que eu não iria mais fazer vestibular, pois não havia uma área que 

me interessasse ou me despertasse maior atenção até conversar com um amigo que 

estava fazendo Arquitetura. Ele me falou da existência do curso de Arte, pegou o 

fluxograma no Departamento de Educação Artística e me entregou. Eu comecei a 

ficar mais interessada, pois pela primeira vez percebi que havia algo diferente na 

Universidade. Diferente daqueles cursos que as pessoas sempre falam. Então, em 

1996, comecei meu percurso como discente do Curso de Licenciatura em Educação 

Artística, do Departamento de Educação Artística – DEA/ CCE/UFPI – e, com ele, 

minha conscientização a respeito da Arte na nossa cultura. 

Antes do término do curso, ingressei como professora de Arte bolsista – o que hoje 

chamam estagiária – no Estado do Piauí, pela Secretaria de Educação. Comecei 

numa escola chamada Unidade Escolar “Milton Brandão”, no conjunto habitacional 

Dirceu Arcoverde. Lá, passei a ministrar aulas de Arte com muita dificuldade, pois 

além da falta de material didático e pedagógico, tinha que enfrentar a ausência da 

discussão sobre Arte-Educação na Universidade. Depois, para suprir necessidades 

básicas familiares, passei a trabalhar também numa escola particular chamada 

Instituto Frater de Ensino. Nesta escola foi tudo muito traumatizante. Tive que 

assumir até turmas de terceira série além das de quinta, sexta, sétima e oitava séries. 

Sendo que na terceira série as aulas eram de Inglês. Não suportei a escola, 

principalmente pela arrogância dos alunos e dos pais destes. Não havia como fazer 

um trabalho sério; a direção da escola fazia de tudo para não perder as mensalidades 

dos já citados clientes. Depois de completar um ano saí desta escola e continuei 

como bolsista no Estado.  

O ano de 2001 foi decisivo. Terminei o curso de Educação Artística e passei em dois 

concursos para professor efetivo. O primeiro no Estado e o segundo na rede 

Municipal. A partir de então, comecei a trabalhar quarenta horas na Escola 

Municipal “Francisco Prado”, situada no bairro Satélite, e vinte na Unidade Escolar 

“Sigefredo Pacheco”, situada no Conjunto Bela Vista, ou seja, trabalhava manhã, 

tarde e noite. Enfrentei, assim como todos os meus colegas, um estágio probatório 

perverso, principalmente na escola da Prefeitura (Escola Municipal Francisco 

Prado), onde a categoria sindicalizada passava a enfrentar o Prefeito com greves 

jamais cogitadas no magistério do Município de Teresina. Foram e ainda são dias 

difíceis, pois a política de repressão tanto em um como em outro órgão 

governamental tem sido de perdas salariais e de direitos antes adquiridos. Penso e 

sinto que todo esse contexto atrapalha bastante na construção de aulas significativas. 

Atrapalha também os sonhos que temos ao entrar para esta área do magistério. Havia 

em mim e acho que ainda há o interesse em trabalhar com muito carinho e 

dignidade.  

Meu grande interesse depois de formada era trabalhar na escola pública, e de certa 

forma ainda o é. Existindo dois ou três grandes motivos para isso. O primeiro é que 

sempre estudei em escolas públicas. O segundo trata-se de uma maior possibilidade 

de se trabalhar num ritmo mais comunitário. Mas hoje há outro. Os estudantes destas 

escolas, na sua maioria, conseguem transmitir uma vitalidade jamais esperada para 

quem muitas vezes não tem perspectiva de emprego, moradia, ou outro atenuante 

básico para sua cidadania. 

Durante esses anos até agora, estou aprendendo a ser professora de Arte dentro da 

sala de aula, com estudantes até mesmo em situação de risco. São tantos os desafios 

que às vezes parece inútil à caminhada. A gente se cansa de ser usada pelo sistema 

social vigente e começa a ter uma visão ou de fracasso ou de resistência e luta 

permanente. Confiada em que ou em quem? Percebo que existem forças maiores que 

nos movem, senão, não aceitaríamos nem metade destes desafios. Digo “nós” 

porque aprendi com a ANARTE-NÚCLEO-PI  a enfrentar muitos destes desafios. 

Participar deste grupo ou equipe de arte-educadores é para mim muito importante, 

traz mais confiança e assegura as discussões que preciso para estar em sala de aula 

questionando e renovando práticas no ensino de Arte. 



 96 

Atualmente estou de licença sem vencimento do Estado e trabalhando nos turnos 

diurnos nas escolas da Rede Municipal enquanto que no período da noite vivo a 

experiência de professor substituto da Universidade Federal do Piauí, no 

Departamento de Educação Artística. Aceitei o desafio de ministrar aulas de 

Metodologia do Ensino das Artes Plásticas e de História das Artes Visuais II. Agora, 

para o próximo período, trocaram a disciplina História das Artes Visuais II por 

Estética e Teoria da Arte. Mais um desafio!  

Não poderia deixar de falar também das minhas tentativas de formação continuada 

com as pós-graduações em lato senso. A primeira foi na área de Filosofia: “Curso de 

Especialização em Teoria do Conhecimento” e a segunda (ainda por concluir) está 

sendo na área de Arte: “Curso de Especialização em História da Arte e da 

Arquitetura”.  

Talvez esse trajeto que estou percorrendo seja pouco significativo para muitos dos 

professores que se formam hoje e não pretendem ingressar na profissão, pelo menos 

é o que tenho escutado em dois períodos com a disciplina “Metodologia do Ensino”, 

no DEACCE/UFPI. Creio que, para mim, não foi somente uma saída financeira 

(mesmo com os baixos salários que temos). Existe algo mais. Algo como que um 

achado importante.  

Nunca pensei em gostar de ser professora. Quando terminei o Curso de Edificações, 

eu estava perdida. Não me encontrei fazendo aqueles projetos. Tudo parecia meio 

fora de mim. Mas também não fazia ideia de onde eu iria estar hoje - na minha 

profissão: professora de Arte. 

Às vezes, brigo com os estudantes do Ensino Fundamental porque eles não prestam 

atenção em quase nada que falamos, soltam palavrões dentro da sala, se batem, não 

param com as conversas paralelas, fazendo barulho o tempo todo etc. Outras vezes, 

conseguimos construir uma aula significativa, sem preocupação com provas ou nota, 

o que é bastante interessante na nossa área. E aí eu penso que é tudo tão frágil. De 

repente não fica nada de substancial, e em outros momentos parece que ficou algo 

importante. Então, há também o cansaço por ter que enfrentar uma carga horária 

sobre-humana e um calor, principalmente à tarde, numa turma de quarenta ou mais 

adolescentes, sem material didático e sei lá mais o quê – diante de tanta coisa que 

falta (até carteira para sentar). Isso tudo é motivo para pensar realmente que ser 

professora não é bom. E olhe que ainda nem citei os problemas relacionados às aulas 

e à área de Arte. Mas há algo que me fez “escolher”, digamos assim, essa área, e 

venho refletindo sobre isso. É o próprio significado da arte em minha vida. Quanto 

mais pesquiso sobre esta área, principalmente com as aulas de História e 

Metodologia na Universidade, mais sinto prazer em conhecê-la. Aliás, quase nada 

falo das aulas que ministro na Universidade. Quando me perguntam sobre onde 

estou trabalhando, muitas vezes nem cito a UFPI. Não que seja irrelevante, pelo 

contrário, tem sido uma experiência rica tanto profissional quanto pessoalmente 

falando. O que percebo é que penso e me concentro muito no Ensino Fundamental. 

Talvez seja meu grande problema! Onde preciso melhorar mais como profissional. 

Já com as turmas da Universidade sinto que estou tendo uma oportunidade 

maravilhosa de estudar e substanciar meus conhecimentos; e se alguns estudantes 

não se esforçam nas aulas, sinto que isso é mais responsabilidade dele do que minha, 

pois tenho me dedicado muito para estas aulas, até mais do que para as das escolas 

de Ensino Fundamental.  

Bem, acho que essa pesquisa colaborativa me fez refletir mesmo sobre algumas 

coisas que eu precisava pensar. A partir desse relato, tenho sentido algumas 

mudanças. Quando chego à sala, começo a me policiar mais a respeito dos tipos de 

exercícios visuais e escritos que proponho aos estudantes só para citar um exemplo. 

Assim pretendo também colaborar com os estudantes. Obrigada por esta 

oportunidade. 
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3.2.3 Abrindo as gavetas da memória                                                                 

Camile 

“espelho, espelho, meu, que raio de educadora sou eu?” 

Tudo começou quando... 

Esta história começou como todas as outras... 

Era uma vez uma menininha cujo pai era carpinteiro  naquela época era assim que 

se chamava o marceneiro , que um dia resolveu presentear sua filhota com um 

quadro-negro, ainda não existia quadro-acrílico, e, por incrível que pareça, o quadro 

era realmente negro, não era verde como os da escola, e media aproximadamente 

80x50 cm (Será que o pai da menininha já previa o seu futuro como professora?). 

Pois bem, essa menininha andava com seu quadro-negro para cima e para baixo; um 

dia, suas alunas eram duas bonecas, noutro, eram suas amiguinhas e primas E ai de 

quem não quisesse ser aluna ou se comportasse mal! 

O tempo passou, a menininha cresceu, e no meio da sua adolescência “foi 

convidada”, numa manhã de um dia qualquer, para substituir uma prima de sua tia, 

que era professora do jardim de infância – era assim que se chamava a pré-escola. 

Até hoje não se sabe por que a menininha foi escolhida para tal atividade, visto que 

ainda era estudante da sexta série (Seria outra previsão do futuro da menininha?). 

Hoje as imagens que se apresentam à menininha daquele tempo são em preto e 

branco, e, de forma do momento do recreio, os alunos ficavam na rua trazendo cores 

e alegrias àquela rua, que, como diria o poeta Mário Quintana, parecia, até então, 

adormecida. 

A menininha se tornou adolescente, e ao término da oitava série, coube à escola 

escolher: ir para Teresina cursar a Escola Normal ou o curso de Contabilidade. Ela 

escolheu a primeira opção, pois, no primeiro, tinha que estudar à noite, e era quase 

uma “criança”, além de tudo, não gostava de Teresina. Assim foi fazer sua 

matrícula, com uma prima distante, pois era menor de idade. Contudo, antes de fazer 

a matrícula, teria que ir ao único estúdio fotográfico da cidade e fazer uma foto 3x4, 

já com a farda da Escola Normal. Longe de ser uma normalista linda vestida de azul 

e branco, como cantava Nelson Gonçalves, foi chamada de “coroa” pelo padre-

diretor da escola, que, diante da explicação de que ela só tinha quatorze anos, o 

padre reafirmou que não importava a idade, o fato de entrar na escola já a tornava 

“coroa”, ou seja, uma matrona solteira (será que foi por acreditar nisso, que a 

menininha nunca se casou?). Ah! O uniforme era saia verde, blusa creme, sapato 

preto e meia branca, o que culminou com o apelido de “picolé de abacate”. 

Já no segundo ano, a menininha adolescente foi fazer o chamado tirocínio, o estágio, 

vestida de um jeito que mais se assemelhava a uma enfermeira do que a uma 

professora – bata branca (vestido) com o nome bordado de vermelho no bolso 

esquerdo. E lá se foi ela para uma escola em frente à sua casa, a qual estudara na 

então 3ª série. Verificou que ali nada mudara, inclusive a música da entrada das 

aulas era mesma: “eu vou, eu vou p’ra escola agora eu vou...”. Aí, senti que 

precisava mudar. Mas como? A professora que acompanhava a menininha dizia a 

toda hora que cabia aos estagiários sentar no fundo sala e observar a aula da 

professora. Só isso e só. Tinha que também ser observada pela tal professora, e isso 

dava mais medo. 

No terceiro ano, mais estágio a fazer. Dessa vez, de efetivo exercício na sala de aula 

e a menininha poderia ir para outra escola. Concluiu com louvor o estágio e o curso. 

Trabalharia se fosse aliada ao grupo político da vez, como a família dela não 

pertencia a nenhum grupo político, a opção foi vir para Teresina. 

Na capital, a opção por um curso superior era variada, e a menininha nem pensou 

mais em ser professora, tentou vestibular para Serviço Social, Comunicação Social, 

mas nada de ser aprovada. Aí pensou melhor e tentou vestibular para Pedagogia, 

passou. Na universidade, como estudante e exercendo a profissão numa sala de aula, 

tomou gosto pela coisa, e se empenhou ao máximo durante todo o curso; ao término, 
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foi oradora da turma, tamanho o seu desempenho. Nesse ínterim, também prestou 

concurso para professora da rede municipal de ensino. Então, a menininha dividia o 

tempo como professora, nas redes estadual e municipal de ensino, e como estudante 

do curso de Pedagogia na universidade. Entretanto, mesmo diante de uma carga 

horária estafante, concluiu o seu curso em tempo hábil, e logo foi lecionar no curso 

de formação de professores do Instituto Antonino Freire. E aí, com prática, cursos de 

atualização que empreendeu, conversas com pessoas aqui e ali, percebeu que era 

isso que gostava de fazer. 

Vale lembrar que ainda durante o curso de Pedagogia, ela foi tendo um olhar no 

curso de Educação Artística, visto que via as produções dos alunos do citado curso, 

e, devido às atividades que desenvolvia, alguns colegas da Pedagogia diziam que ela 

deveria fazer aquele curso. Ela, então, lembrou-se de que, em sua segunda opção, ao 

fazer o vestibular para Pedagogia, escolheu Educação Artística. 

Ao terminar o curso de Pedagogia, ela entrou com um pedido de vaga no curso de 

Educação Artística, como portadora de curso superior, foi aceita, mais uma vez, 

empenhou-se em todo ele, e, ao final, foi escolhida como juramentanda da turma. 

Hoje, a menininha vive na adulta, que exerce atividades de educadora em cursos de 

Formação de Professores e ministra aulas para adolescentes. Procura crescer na 

profissão procurando se atualizar, refletir com outros colegas sobre a prática, ao 

tempo em que procura buscar, com outros colegas, caminhos para uma prática 

eficiente. Em face de sua dupla formação, tem trânsito livre em ambos os campos de 

ensino, ora trabalha com a Pedagogia ora trabalha com a Arte. O certo é que ela 

gosta do que faz, e procura fazer da melhor forma possível, buscando integrar sua 

vivência e a realidade, contribuindo para uma educação de qualidade. 

Hoje, essa menininha se pergunta sempre: “espelho, espelho, meu, que raio de 

educadora sou eu?” Essa pergunta não é uma dúvida sobre o desejo de ser professora 

disso ou daquilo, mas uma reflexão sobre a sua função como professora formadora 

de professores, que relata, através desse texto, sua trajetória profissional. 

3.2.4 Como me tornei professora de Arte?                                                          

Tarsila 

Tornei-me professora de arte, de uma forma pouco convencional, digamos, visto que 

o início deste percurso foi quase um acaso. Ou melhor, posso dizer, não foi 

planejado, sistematizado. 

Data de l998 o ano que voltei a morar em Teresina. Após um intervalo de tempo que 

vai de l973 a l998, contando um período vivido em São Paulo, onde estudei, 

trabalhei, tendo diversas atividades, em várias áreas, casei, tive minhas filhas, e 

outro vivido em Sussuapara, Picos. 

Os contrastes entre a grande cidade e um pequeno povoado, do Piauí, também é 

parte na construção e desconstrução na vida de qualquer pessoa. Este fato significou 

mudanças, dúvidas, rupturas, decisões tomadas, às vezes com sofrimento e dor, na 

vida desta pessoa aqui. 

Quando fui embora para São Paulo, em l973, fiz a opção de tentar concretizar um 

sonho que sempre realimento. Viajar e conhecer outras culturas, pessoas e poder 

assim acrescentar coisas que considero importante ao crescimento de qualquer ser 

humano. Novas experiências, vivências, cheiros, cores que somam e constroem. À 

época, também pesou na minha decisão o fato de Teresina, provinciana como é 

ainda hoje, não oferecer muitas opções de emprego. E o trabalho é outro elemento 

que considero importante ao ser humano. 

Creio que sempre decidi coisas na minha vida em função de trabalho. 

E destas decisões, foi que iniciei em l998, quando retornei à Teresina, minha vida de 

professora. Fui ser professora alfabetizadora no Projeto Ler para Viver, convênio 

Prefeitura de Teresina-UFPI. Aí, aconteceu a redescoberta da professora em mim. O 
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Projeto Ler para Viver abriu as portas para esta perspectiva do trabalho em sala de 

aula. Os estudos, capacitação, planejamentos, habilitavam os professores que, em 

sala de aula lidam com um público de pessoas simples, carentes, com baixa 

autoestima e um sonho a realizar, com a grande ferramenta da vontade, alicerçado 

pela força que eles creditam em nós, professores. 

Este momento do projeto foi importante na minha vida, pois me levou a querer 

estudar outra vez, a fazer um curso de licenciatura. E, de imediato, me candidatei a 

uma das vagas do curso de Educação artística. 

Professor sem glamour 

Quando iniciei como professora-alfabetizadora, em uma escola na Vila Bandeirante, 

sentia nos olhares dos alunos o quanto eles buscavam de apoio e atenção. Suas 

histórias de vida eram mais ou menos parecidas. Donas de casa, que haviam iniciado 

apenas o antigo primário, empregadas domésticas que às vezes dormiam em cima 

dos cadernos, de tanto cansaço, pedreiros, serventes, vigilantes, que a maior parte 

deles nunca havia frequentado uma escola. Senti-me a partir dali parte de um 

processo que eu deveria corresponder com o maior compromisso possível com estas 

pessoas. 

Eu já tinha um curso. Jornalismo. Estudei com muitas dificuldades em São Paulo. E 

as histórias dos meus alunos refletiam a minha e de muitos que trabalham durante o 

dia e estudam à noite, pensando em construir para sua vida um futuro real, forte, 

com garra e determinação. 

A minha identificação com o curso de Jornalismo foi natural, pois sempre estive 

ligada a esta área, em trabalhos de freelance em jornais de bairros, pesquisa de 

mercado, relações públicas etc., em São Paulo. À época que fiz este curso eu era 

uma idealista, romântica que pretendia mudar o mundo. Período de muita 

efervescência cultural e política no País, e São Paulo era um dos palcos onde os 

acontecimentos fluíam e refluíam. 

Em l99l, após outro período de mudanças, passamos a morar em Sussuapara, eu 

estava casada, e com duas filhas. Este período, hoje eu passando a limpo tudo, foi 

um momento de muita alegria, sonho e muita energia boa. Trabalhei durante alguns 

anos como repórter e apresentadora de noticiário, numa rádio de Picos. Depois, de 

algum tempo, volto a Teresina para morar, com minhas filhas. 

É o ano de l998. Trabalho num Jornal da capital e a noite sou professora do projeto. 

A decisão mais tarde tomada de abandonar de vez o Jornalismo e todo o seu 

glamour, no qual alguns equívocos me decepcionam e entristeceram, reforça a 

decisão e opção de trabalho como professora. 

Educação e Arte 

O curso de Educação Artística foi muito valioso para mim, nele ingressei como 

portadora de curso superior; como primeira opção, coloquei Pedagogia, e como 

segunda opção a Licenciatura em Educação Artística. O conhecimento de coisas, 

fatos, através de leituras, pesquisas, conhecer e fazer amizades com pessoas, a 

formação e a educação em arte, como preparação ao magistério, me trouxe a chance 

de sonhar, pois eu havia ficado um longo período longe do mundo acadêmico. 

Sendo apenas dona de casa, mãe. De certa forma, a redescoberta da autoestima em 

meus alunos do projeto, quando se descobriram capazes de criar um texto, introjetou 

em mim as condições de me reabilitar ante mim mesma, sonhando com outras 

conquistas. 

O inicio, realmente como professora de Arte, foi em 200l. Foi um início difícil. 

Muito difícil mesmo. Sentia-me despreparada e sem saber nem por onde começar. 

Claro, faltava muita coisa, ou ainda falta, melhor dizendo. Pois creio que este 

conhecimento da sala de aula o construímos diariamente, junto aos próprios alunos. 

Mas, como eu falava, o início foi difícil. Não tinha nem o material básico, como um 

livro que buscasse as orientações. Daí, conversando com outros colegas que já 

trabalhavam, fui conseguindo livros emprestados, xerox de outros e outros materiais 
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que acabaram surgindo, como reproduções compradas (tipo Arte Cristã - lançada 

pela revista CARAS, nas bancas), e podemos utilizar este material de apoio aos 

conteúdos. Um dos livros, Arte de Fazer Arte, de Denise Akel Haddad e Dulce 

Morbin. Outro livro, Educação Artística-Reviver Nossa Arte, de Telma 

Vasconcelos. E alguns outros. 

O público era de alunos do sistema de ensino do Estado e município. Ensino 

Fundamental e Médio, como professora substituta. Em contrato de estágio ou bolsa, 

intermediado pelo CIEE-UFPI. 

Quando disse acima que considero o trabalho importante na vida das pessoas, quero 

dizer que é importante também que este trabalho traga satisfação, realização. E creio 

que ser professora de arte representa em mim esta conquista. Mesmo com as não 

muito boas condições de trabalho, às vezes posso dizer que estou realizando aos 

poucos um sonho. Servir de certa forma de apoio a que outras pessoas também 

construam seus sonhos. 

Por isto acho que fiz a escolha certa, ao iniciar o curso de Educação Artística; 

mesmo com as dificuldades iniciais, sigo acreditando que o trabalho em sala de aula, 

sem glamour algum, pelo contrário, com as contradições do sistema educacional do 

País, que vive preocupado apenas em maquiar a realidade, pode proporcionar em 

alguns professores compromissados a sua realização pessoal, pois nem sempre as 

conquistas e realizações pessoais são alcançadas numa profissão que proporcione 

excelentes salários e glamour.  

Creio que é isso. A resposta, professora, à sua pergunta - Como me tornei professora 

de arte? De certa forma, fui construindo, a partir de uma decisão ocasional, este 

percurso. E a construção continua. E você foi um dos tijolinhos nesta construção. E 

continua sendo, graças a Deus. 

3.2.5 Assim me tornei professora de Arte                                                             

Frida 

Na verdade, quando era estudante nunca tinha me passado isso na cabeça, embora 

sempre admirasse meus professores e achasse bonita a profissão de professor. 

Amava meus professores, com raríssimas exceções. 

Um dia, aos 16 anos, fiz um teste vocacional. Estudava em colégio de padres, e um 

deles fazia testes de inteligência, os famosos testes de Q.I. Foi com muita ansiedade 

e expectativa que me submeti ao teste, pois era voluntária. Depois de vários 

psicotécnicos foram detectados em mim 95% de Q.I., o que segundo ele era “Alta 

Capacidade”.  Após essa parte, fomos ao teste vocacional propriamente dito, no qual 

respondi inúmeras perguntas sobre vários assuntos (pareciam aqueles testes de 

revista). Após a contagem de pontos, as profissões foram sugeridas: médica, 

odontóloga, bióloga... psicóloga, pedagoga e professora. Ao final ele disse: "tens 

um leque de opções, sois muito capaz, mas terminarás sendo professora", como uma 

espécie de profecia, que não gostei, pois estava por demais animada com as outras 

profissões. 

Fiz então vestibular para Psicologia e Nutrição, frequentando durante dois anos o 

curso de Psicologia, na UFC e posteriormente Nutrição na UFPI, achando-me mais 

próxima da Ciência que da Educação. Formada em Nutrição, o meu primeiro 

emprego foi de professora substituta no curso de Nutrição, isso me realizou bastante. 

Ao longo de algum tempo dediquei-me ao lado educativo da área de saúde, com 

populações carentes. Ministrava cursos e treinamentos. Aos poucos, identificava-me 

com a possibilidade ensinar algo a alguém e conhecer pessoas. Fui alfabetizadora de 

adultos, catequista e professora de reforço escolar. Percebi que ensinar era o meu 

forte! 

Um dia resolvi entrar com pedido para portador de curso superior em Educação 

Artística, bem mais como um hobby que cultivava desde a adolescência (a pintura) e 

fui aceita. Como todo estudante de Arte gostava e admirava a arte. Logo compreendi 
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que era um curso de formação de professores, o que me deixou mais feliz. Além de 

estudar Arte, poderia ser professora de arte. Isto se tornou um objetivo muito 

desejado por mim. 

Foi com grande alegria que me fiz professora de Arte, logo após a formatura, já 

estava ministrando uma disciplina desafiadora, a Prática de Ensino, pouco querida 

dos alunos, desprezada no currículo, e que vinha sendo ministrada do qualquer 

modo. Iniciei então o processo de transformação da disciplina e seus conceitos 

(preconceitos). Trabalho de grande valia, pois foi uma abertura de caminhos para 

outros professores que viriam no meu lugar. 

Hoje, continuo feliz e aberta ao desafio se ser professora de Arte, professora de 

outros professores, e professora de vida, pois não há educação sem a partilha de 

vida. Ensinar é um sonho que realizo a cada dia em que aprendo a ser e viver como 

professora. Aprendo para poder ensinar e ensino aprendendo. Até hoje, apesar do 

pouco tempo de formada (3 anos) sempre me sinto estimulada a “enfrentar” a sala de 

aula. É um desafio gostoso! Apesar de tudo, continuo dizendo: sou mais estudante 

que professora... 

3.2.6 Pollyanna em andarilhagens formativas  

Pollyanna 

Antes mesmo de iniciar os estudos no mundo das letras, já gostava de ver histórias 

em quadrinhos, o HQ; quando ingressei na escola queria aprender a ler para entender 

o que havia naquelas revistinhas, fossem da Disney, Recreio, ou outras. Reputo a 

elas, em certa medida, meu encaminhamento ao mundo da Arte, pois, em geral, 

traziam formas para colorir, ampliar, recortar e colar, encaixar, dobrar, e outros 

efeitos que conferiam ou modificavam formas, texturas e cores. Meus primeiros 

desenhos remetem a esse mundo de fantasia, e o recorte e colagem, bem como a 

montagem de um mundo de papel em 3D, deixaram marcas que mais tarde 

influenciariam o meu modo de perceber a escultura, a pintura, a Arte em si. 

A década de 1960, época em ingressei na educação institucional, prevalecia a 

tendência tradicional de ensino, a professora falava o tempo todo, e todos os alunos, 

uma massa homogênea conferida pelo uniforme, ficava calada, silêncio tamanho, só 

quebrado quando a professora mandava alguém responder a alguma pergunta que, 

porventura, fizesse aos integrantes fardados. Aquele era um lugar onde se aprendia a 

emudecer, e, no meu caso, serviu para reafirmar a enorme timidez. 

Até parecia que sabíamos a dificuldade pela qual o povo brasileiro passava 

politicamente naquele período, o País havia saído do denominado “milagre 

econômico” e passara pelo golpe ditatorial, em que as marcas da repressão, da 

censura, exílio, tortura e outros matizes da dor eram a tônica do momento. 

Como todo ser humano necessita comunicar-se, aprendi a ler, gostar de escrever e, 

principalmente, gostar de desenhar. Era uma delícia! Fazia de tudo um pouco, 

algumas vezes copiava, em outras vezes, criava. Como o ensino de Arte à época, a 

maioria das aulas que tínhamos era de desenho, na maior parte do tempo 

geométrico, em algumas poucas oportunidades tínhamos o desenho livre. 

Na década seguinte, 1970, veio a Reforma do Ensino do então 1° e 2° graus, através 

da Lei 5692/71, a qual tornava obrigatório o ensino da Arte nas escolas do País. Foi 

uma época de transição, indecisão no ensino da Arte, ora tínhamos professores que 

ensinavam Arte como Desenho Geométrico; outros nos colocavam para desenhar 

livremente. Como a Lei trazia na sua essência o desencadeamento do ensino 

profissionalizante, tivemos que passar pelas chamadas técnicas, que eram quatro: as 

Agrícolas, as Industriais, Educação para o Lar, e Comerciais. As nossas professoras 

faziam com que coincidisse o período do Natal com a nossa passagem pelas técnicas 

industriais para produzirmos os cartões natalinos. Quando terminamos o então 1° 

Grau, fizemos o teste para ingressar na Escola Técnica Federal do Piauí, hoje o 

CEFET, fizemos o Curso de Edificações. Minha mãe sempre preocupada com o 
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futuro de minha irmã e meu, no segundo ano do Ensino Técnico, transferiu-nos para 

o turno da noite e matriculou-nos no ensino ginasial em ritmo de cursinho, durante o 

dia, a fim de darmos continuidade aos estudos com vistas a um curso superior. 

Duas educações, duas experiências marcadamente díspares; na Escola Técnica 

tivemos outras vivências, além da sala de aula, previstas em um currículo de muito 

desenho. Participamos do Clube de Oração, com o professor Caminha e do Clube de 

Redação, com o professor Gomes Campos, teatrólogo profundamente preocupado 

com os pupilos e que era assessorado pelo professor Assis. Naquele lugar de criação, 

os textos eram diversificados, prosa, versos e HQ. O grupo viajou muitas vezes com 

os dois professores à frente do clube, e cada viagem era motivo para novos textos. 

Além dessa experiência, outra marca deixada em nós, pela escola técnica, foi termos 

trabalhado, partilhado com Mestre Cícero, escultor e fundidor da escola, uma 

experiência inesquecível. Fizemos um trabalho juntamente com outros estudantes, 

no qual o Mestre Cícero estava à frente, e foi por ele fundido, e depois mandado 

para Brasília. Essas experiências nos faziam sentir como sujeitos de nossas ações; 

éramos pessoas que buscavam criar, realizar. Até parece um paradoxo que, em pleno 

seio do ensino técnico, no império do tecnicismo, tenhamos tido experiências tão 

singulares, amigos que cultivamos até hoje. Foi na escola, ao passar para o noturno, 

que conheci o Aarão, meu marido, muitos anos depois. 

Quanta diferença do secundário em ritmo de cursinho! Sala cheia, os professores 

chegavam, escreviam e falavam muito solitariamente, porque nós permanecíamos 

muito calados, era a escola do silêncio. Eles nos ensinavam alguns processos 

mnemônicos para lembrarmo-nos de fases sequenciais da biologia, fórmulas e 

outros. Aulas e simulados eram o cotidiano dessa outra realidade educacional, que 

tinha na competição pelas melhores notas uma rotina árdua, que, por vezes, parecia 

vazia; mas não foi, porque, no vestibular de 1980, quase toda aquela enorme turma 

passou, inclusive o primeiro lugar de todo o vestibular daquele ano foi daquela sala. 

A concorrência daqueles vestibulares era cruel, pois, naquele tempo, só havia a 

universidade federal. A leitura que facilmente podíamos fazer era que passar pelos 

cursinhos facilitaria enormemente a entrada em curso de nível superior. Daí, 

podemos inferir outra leitura, quem não tivesse acesso ao ensino particular teria 

grandes dificuldades para o ingresso na universidade. Foi um período que anunciava 

o começo da ascensão do ensino particular, no qual a educação é concebida como 

uma empresa; concomitantemente a este fato, percebíamos uma considerável 

decadência do ensino público. 

Assim, concluí os dois cursos médios, e logo em seguida ingressei na universidade. 

Hoje, ao analisar minha trajetória, vejo o quanto aquelas técnicas ingênuas surtiram 

efeito; primeiro ao sinalizar para o curso técnico em Edificações; depois, no curso 

superior, quando escolhi fazer Engenharia Agronômica, impressionada com o futuro 

do Planeta e encantada com a palestra de um desertólogo, o professor João 

Vasconcelos Sobrinho. A empatia com a biologia, o cuidado com a natureza, a 

preocupação com a produção de alimentos nos impeliram para aquele curso. 

Passados alguns anos, mesmo tendo disciplinas em que havia muito desenho, como 

Biologia Geral, Entomologia e Botânica Sistemática, senti a necessidade da Arte na 

minha vida; então, decidi fazer o teste de aptidão para o curso de Educação Artística. 

Ao passar no teste para a habilitação em Artes Plásticas, enfrentei novo vestibular, e, 

lá estava no curso de Educação Artística, onde queria fazer as disciplinas, mas não 

me considerava apta para a Licenciatura, em função da timidez reportada 

inicialmente. Durante algum tempo, houve o convívio desses dois cursos em minha 

vida, tão diferentes, pois, enquanto um era técnico demais, o outro se revestia de 

liberdade, sonho, conhecimento e poesia. Por estes motivos, à medida que íamos 

cursando as disciplinas de Arte mais aumentava meu interesse por esse fascinante 

mundo. Quando percebi que “ia entrar de cabeça” no curso de Educação Artística 

tranquei alguns períodos para terminar logo o curso que já havia iniciado, para, 

então, me dedicar mais intensamente ao curso de Arte. 

O curso de Engenharia Agronômica era instigante, mas, ao seu término, eu estava 

completamente apaixonada pelo curso de Educação Artística. Às vezes, indago-me, 
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que elo havia entre eles? Acredito que era a forte discriminação, na universidade, os 

estudantes de Agronomia eram conhecidos como os rústicos, e o curso se 

caracterizava por ter uma maioria esmagadora de homens em seu quadro de 

discentes e de docentes. Por seu turno, o curso de Educação Artística, como as 

licenciaturas em geral, ao contrário do anterior, detinha a maioria de mulheres no 

seu contingente, e era marcado pela desvalorização ampla, tanto por parte de seus 

integrantes, quanto pela comunidade em geral. Talvez, essa dose de discriminação 

tenha servido como vacina que me fortaleceu no sentido de resistir mais à 

contracorrente discriminatória que encontraria pela frente. 

O curso de Educação Artística proporcionou-me não só o acesso aos códigos 

artísticos, mas também conhecer autores como Ostrower, Santaella, Barbosa, Read, 

Janson, Bosi e muitos outros autores nacionais e estrangeiros no campo da Arte; seu 

ensino me abriu outros olhares. Igualmente importante em minha vida foram as 

amigas que resolveram reunir-se aos sábados à tarde, para discutir sobre Arte e o seu 

ensino: Isalina a nossa líder, Maria Amélia, Sandra Vitória, Elenilce e eu. Na casa de 

nossa líder, Isalina, as muitas questões artísticas assumiam o sabor dos quitutes que 

ela, carinhosa e fartamente, nos oferecia; as discussões, às vezes, eram tão quentes 

quanto os cafezinhos que vinham fumegando ao lado das tapiocas deliciosas e 

crocantes da Luzia, uma quituteira que auxiliou Isalina durante anos. Maravilhosos 

momentos aqueles, duplamente nutridores, alimentos para o corpo e para o espírito – 

amizade, conhecimento e boa mesa – prazeres inigualáveis, os quais eram 

acompanhados das sonoras gargalhadas de nossa anfitriã. Ali, foram lançadas as 

sementes da cultura do diálogo, da discussão sobre os temas do ensino da Arte que 

estavam nos preocupando naquele tempo. Tais sementes germinaram com a 

descoberta da pesquisa colaborativa que tem a discussão, o diálogo, a reflexão sobre 

a prática docente como fios condutores do trabalho investigativo. 

Ao final do curso eu já ministrava aulas particulares de pintura; assim que terminei, 

prestei concurso público para professor do município; logo fui chamada, passei a 

ministrar aulas à noite no Colégio Antônio Gayoso, em área da periferia de Teresina. 

No dia em que fui me apresentar à diretora, perguntei-lhe onde ficava a biblioteca, 

ela sorriu dizendo que não havia; lá estava eu, com aqueles estudantes, a maioria 

muito cansada, depois de um dia de trabalho, sem livros e nenhum material para 

trabalhar. Aquela situação em nada se parecia, nem longinquamente, com o que eu 

havia idealizado que fosse o ensino da Arte. Foram dias difíceis aqueles! Decidi que, 

a partir de então, iria estudar muito para conquistar condições de trabalho que 

fossem ao menos próximas daquelas por nós idealizas. Algum tempo depois, fui 

convidada para trabalhar como coordenadora de Artes Plásticas na Fundação 

Cultural Monsenhor Chaves; passei alguns anos por lá, conheci muitos artistas, seus 

trabalhos, e fiz muitas amizades. Antes de minha saída da Fundação, no início da 

década de 1990, fiz concurso para professor auxiliar do curso de Licenciatura Plena 

em Educação Artística, da Universidade Federal do Piauí; passei, e lá estou até 

então. 

Percebi que o ensino da Arte carecia de maior empenho de minha parte, por isso 

pedi para sair do município e fiquei somente com o curso de Educação Artística. 

Quando assim procedi, notei mais uma vez que necessitava de maior investimento 

profissional, motivo de minha mobilização rumo ao Mestrado, seguida de outra 

rumo ao Doutorado; sempre buscando melhorar nas diferentes dimensões - pessoal, 

profissional e ética -, para assim podermos exercer a nossa função como mediadores 

da cultura no ensino da Arte. 

A minha visão de mundo - o mundo do trabalho, enquanto professores de Arte - 

sofreu uma guinada considerável ao engajar-me na luta por melhoria de nossas 

condições de trabalho, de conteúdo e outros, proporcionadas pela Associação 

Nordestina de Arte-Educadores, núcleo Piauí, a ANARTE/PI. Com ela e através 

dela houve a abertura das portas para discussões acerca do ensino da Arte, porque 

percebemos que o conhecimento deve assumir também, postura política, a qual 

prevê não só comunhão de ideias e ideais, mas a conquista de adeptos e a 

organização da categoria, a fim de garantir-lhes melhorias e a tão sonhada 

valorização profissional. A ANARTE/PI é para nós um reavivamento de esperanças 
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no ensino da Arte de qualidade, que promova a transformação da realidade, a 

superação dos condicionamentos e impedimentos à emancipação, para que 

possamos, assim, alcançar a humanização.  

3.2.7 De repente o ensino da Arte                                                                            

Liz 

Tornei-me professora de Arte no ano de 1999, quando eu cursava Teologia, na 

UFPI. Naquele período a Secretaria de Educação tinha convênio com a UFPI, tive a 

oportunidade de lecionar a disciplina Ensino Religioso no Colégio Liceu Piauiense 

para alunos do ensino fundamental e médio (antigo 1º e 2º graus). 

Tendo em vista o preenchimento da carga horária, fui convocada para ministrar a 

disciplina de Educação Artística. 

Lembro-me que no Ensino Religioso tínhamos um grupo de estudos e pesquisa que 

era subdividido por zonais. Eram interessantes a cumplicidade e a solidariedade que 

existiam no grupo. Dividimos experiências e vivências comunitárias, sendo que o 

foco era o enriquecimento de conhecimentos. 

No que se refere ao ensino da Arte, as atividades deixaram a desejar, pois, nesse 

período, não tive apoio no sentido de atividades metodológicas, até mesmo porque 

não havia um plano ou currículo que direcionasse as atividades do professor de Arte; 

a professora Rosa trabalhava as oficinas com os alunos que se identificavam com a 

pintura, e a outra professora formada em Arte trabalhava o canto coral, com os que 

gostavam de Música. Então, os alunos que não se identificavam com tais práticas, na 

sala de aula, conheciam as simbologias artísticas presentes na história das religiões. 

No ano de 2001, iniciei o curso de Educação Artística na Universidade Federal do 

Piauí; portanto, nesse mesmo período, consegui preencher a carga horária com a 

disciplina Ensino Religioso. No 6º período do curso de Educação Artística, senti a 

necessidade de ministrar a disciplina de Arte, e, desde então, atuo como professora 

na área. 

3.2.8 Havia uma timidez no meio do caminho                                          

Manabu 

Nasci no dia 11 de maio de 1974 na cidade de Várzea Grande, na região do médio 

Parnaíba, Sul do Estado do Piauí, filho de sargento da Polícia Militar do Piauí, 

Gabriel Ferreira dos Santos (in memoriam) e da dona de casa e costureira Gertrude 

Maria dos Santos. Tenho quatro irmãos, porém o único que tem curso superior sou 

eu. Durante a minha infância, estudei na creche da tia Maria Lima, em Várzea 

Grande, sendo que a própria tia Maria, a minha primeira professora, o que se deu do 

Ensino Infantil até a primeira série do Ensino Fundamental Menor. Em seguida 

estudei na escola Estadual Professora Maria Cândida, até a terceira série. 

Em novembro de 1984, ocorreu a mudança de minha família para a cidade de 

Teresina. Continuei meus estudos nas escolas estaduais: Domício Magalhães de 

Melo, Bartolomeu Vasconcelos Filho e Esther Couto, localizadas nos bairros 

Promorar e Parque Piauí, sendo este último o bairro onde moro atualmente. 

Durante o período da minha pré-adolescência, iniciou-se meu interesse e fascínio 

pelo desenho de moda. Observava em novelas da Rede Globo, reproduzia figurinos 

de épocas passadas e criava alguns modernos, porém não tinha o entendimento 

necessário para compreender o que era arte, pois de desenhava apenas por prazer, 

diversão, passatempo e carinho. Isto ocorria porque a educação artística, ministrada 

nas escolas estaduais em que estudei, na década de 1980, em Teresina, estava 

embasada no Desenho Geométrico, no recorte e colagem para produzir capas de 

cadernos de anotação e de desenho. O professor daquele tempo não detinha a 
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formação para o exercício da disciplina que ministrava aulas. Portanto, a 

fundamentação teórica não existia nas aulas de “arte” à época. 

Ingressei no ensino Médio no Colégio Estadual Zacarias de Góes, o Liceu Piauiense, 

mas também ingressei na Escola Técnica Federal do Piauí, o atual CEFET-PI, e foi 

nesse período que tive a oportunidade de obter um conhecimento mais alicerçado na 

pesquisa e na leitura de textos, pois as palavras de Paulo Freire são sábias quando 

ele diz: “Um texto para ser estudado é um texto para ser interpretado, não podemos 

interpretar um texto se o lemos sem atenção, sem curiosidade; se desistimos da 

leitura quando encontramos a primeira dificuldade”. 

Neste período, aprendi e compreendi a importância da construção de conhecimentos 

sólidos sobre todas as áreas da vida, através de livros, artigos, reportagens, palestras, 

debates e outros assuntos, chegando até a Arte, e, particularmente, à Educação 

Artística. Vislumbrava, então, uma carreira como estilista, artista plástico, cineasta, 

publicitário, ator de teatro, crítico de arte, designer, contudo jamais passou pela 

minha cabeça ser um professor de Arte, pois, eu considerava que esse profissional 

não ganhava o suficiente para desfrutar os prazeres que a vida material tem a 

oferecer. 

Contraditoriamente, prestei vestibular para o curso de Licenciatura Plena em 

Educação Artística, optando pela habilitação em Artes Plásticas, no ano de 1996. 

Aprovado, iniciei meus estudos em 1997, confiante e consciente de que seria um 

artista plástico, nunca um professor de Arte, pois achava que não possuía vocação, 

era tímido, não gostava de falar em público. 

Essa perspectiva foi mudando, à medida que fui me desnudando de preconceitos e 

de atitudes que não enriqueciam o meu saber e destruíam a minha capacidade de 

observar além dos conceitos que a sociedade estava me impondo, naquele momento 

sobre educação, e, particularmente, sobre o ensino de Arte, e no aprofundamento 

sobre a obra de estudiosos, como, por exemplo, Paulo Freire, Ana Mae Barbosa, 

Vygotsky, Gombrich, dentre outros. Percebi que o meu campo de visão deixara de 

ser micro para se tornar macro em atitudes, que se traduziam na valorização da 

educação, como uma mola propulsora na vida do ser humano e da Arte e seu ensino, 

como uma democratização do conhecimento artístico de gerações anteriores, bem 

como do que está sendo produzido em nossos dias, que conduz ao desenvolvimento 

individual da pessoa. 

Costumo relatar que não foi apenas um motivo que me levou a ser professor de Arte, 

mas vários, dentre eles cito: 

1 a necessidade de trabalhar para pagar as minhas contas, e não depender 

financeiramente de meus pais, no início do meu curso superior; 

2 o crescente despertar da curiosidade em conhecer com maior profundidade 

aspectos que permeiam a educação e principalmente o ensino da Arte; 

3 perceber que o ensino da Arte não se limita apenas a ministrar aulas e receber o 

salário no final do mês, o que para mim é tedioso, mas, sobretudo, em valorizar 

significados que possibilitem discussões, inquietações e possibilidades que 

instiguem inquietações para o professor, através da prática da reflexão continuada da 

prática docente em Arte. 

3.2.9 Escolha vicária da docência                                                                  

Georgina 

Tudo começou quando fui morar com as freiras em São Miguel do Tapuio. Em 

1982, conclui o Ensino Fundamental, como não havia Ensino Médio naquela cidade 

fui morar em Campo Maior. Lá havia a Escola Normal, que formava professora 

primária. E como morava com as irmãs, a Madre Superiora decidiu que eu deveria 

fazer o “Pedagógico” – estudar na Escola Normal “Santa Teresa de Jesus”. Não foi 

muito fácil, pois, além de não ter escolhido minha profissão era muito exigente, 
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talvez eu não estivesse preparada para tamanha responsabilidade. No início, achava 

que não era aquilo que eu queria, mas quando passou para a parte do estágio, fui me 

identificando melhor com o curso, que concluí em 1985. 

Em 1986, fui convidada para trabalhar na escola que estudei, no nível primário. No 

mesmo ano, recebi um contrato em minha cidade, Piracuruca. Em 1988, fiz um 

passeio a Teresina, quando encontrei uma amiga que me convidou para trabalhar em 

uma escola particular, o “Pituchinha”. Até aí, eu achava que estava realizada 

profissionalmente, então, passei a dedicar-me totalmente ao trabalho. E somente em 

1992 voltei a estudar, quando passei em um vestibular para Teologia (Licenciatura 

Curta, na Universidade Federal do Piauí). Percebi que precisava estudar mais, fazer 

um curso superior completo, mas para conciliar o trabalho que exigia muito de mim 

estava cada vez mais difícil; eu era professora de pré-escola, tinha que ter dedicação 

exclusiva. As cobranças começaram tanto da parte dos pais quanto da Direção, já 

não tinha mais o entusiasmo de antes. Resolvi fazer cursinho e fiz vestibular 

algumas vezes sem sucesso. Em 1996, passei para Educação Artística e comecei a 

enxergar o mundo com outra visão. Em 1997, pedi exoneração do colégio onde 

lecionava, e passei a ensinar na escola pública, no Ensino Médio, através do sistema 

de bolsas oferecidas pelo governo estadual. Em 2001, concluí o meu curso e passei 

em dois concursos, logo em seguida, para professor do Ensino Fundamental e Médio 

respectivamente. Fui chamada em 2002 para trabalhar como professora de Arte, na 

cidade de Codó, no Estado do Maranhão, na Escola Luzenir Matta Roma, onde 

permaneci até 2006. Em 2003, fui chamada para assumir, no Estado do Piauí, a 

escola Centro de Habilitação Ana Cordeiro, onde já trabalhava como bolsista desde 

1998, e continuo até então. Atualmente, estou também sediada em Caxias no 

Maranhão, na escola Aluízio de Azevedo, em nível de Ensino Médio. 

Nós, professores colaboradores, caracterizamo-nos pelo exercício do ensino da Arte 

em sala de aula, e, neste processo formativo, somos todos responsáveis construtores 

e legitimadores da investigação, tanto como processo quanto como produto. 

3.3 Enlace de Experiências e Interatividade Profissional 

Sabemos que a atividade profissional é resultado da interação entre fatores individuais 

e sociais; portanto, as histórias formativas individuais dialogam entre si e com a história da 

profissão. Nesse momento, buscamos esses diálogos através das nossas narrativas 

autobiográficas. Nelas são delineados erros e acertos, pelos quais muitos de nós vivenciamos, 

as motivações e os sonhos que partilhamos, em uma trama na qual todos estes elementos 

interferentes vêm mesclados a emoções e a conhecimentos, deixando entrever, pelo gênero 

escrito, as nuances do modo particular de percebermos as generalidades, as singularidades e 

as dinâmicas nessas histórias formativas. 

A quase totalidade dos envolvidos na investigação não teve o ensino da Arte como sua 

primeira opção de trabalho, apesar de todos apresentarem diferentes pendores para algumas 

das linguagens artísticas. De acordo com o exposto, temos em seguida alguns enunciados que 

ilustram a afirmação anterior. 

Durante o período da minha pré-adolescência, iniciou-se meu interesse e fascínio 

pelo desenho de moda. [...] Vislumbrava, então, uma carreira como estilista, artista 

plástico, cineasta, publicitário, ator de teatro, crítico de arte, designer; contudo, 

jamais passou pela minha cabeça ser um professor de Arte, pois eu considerava que 
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esse profissional não ganhava o suficiente para desfrutar dos prazeres que a vida 

material tem a oferecer (Manabu). 

A menininha tornou-se adolescente, e, ao término da oitava série, coube à escola 

escolher: ir para Teresina cursar a Escola Normal ou o curso de Contabilidade. Ela 

escolheu a primeira opção, pois, no primeiro tinha que estudar à noite, e era quase 

uma “criança”, além de tudo, não gostava de Teresina. [...] Vale lembrar que, ainda 

durante o curso de Pedagogia, ela foi tendo um olhar no curso de Educação 

Artística, visto que via as produções dos alunos do citado curso, e devido às 

atividades que desenvolvia, alguns colegas da Pedagogia diziam que ela deveria 

fazer aquele curso. 

Ela, então, lembrou-se de que, em sua segunda opção, ao fazer o vestibular para 

Pedagogia, escolheu Educação Artística (Camile). 

A minha identificação com o curso de Jornalismo foi natural, pois sempre estive 

ligada a esta área, em trabalhos de freelance em jornais de bairros, pesquisa de 

mercado, relações públicas etc., em São Paulo. À época que fiz este curso, eu era 

uma idealista, romântica que pretendia mudar o mundo. Período de muita 

efervescência cultural e política no País, e São Paulo era um dos palcos onde os 

acontecimentos fluíam e refluíam. Tarsila. 

Fiz então vestibular para Psicologia e Nutrição, frequentando durante dois anos o 

curso de Psicologia, na UFC, e posteriormente Nutrição na UFPI, achando-me mais 

próxima da Ciência que da Educação. Formada em Nutrição, o meu primeiro 

emprego foi de professora substituta no curso de Nutrição, isso me realizou bastante. 

[...] Fui alfabetizadora de adultos, catequista e professora de reforço escolar. Percebi 

que ensinar era o meu forte! Um dia resolvi entrar com pedido para portador de 

curso no curso de Educação Artística, mais como um hobby que cultivava desde a 

adolescência (a pintura) e fui aceita. Como todo estudante de arte gostava e 

admirava a arte (Frida). 

Tornei-me professora de Arte no ano de 1999, quando eu cursava Teologia, na 

UFPI. Naquele período, a Secretaria de Educação tinha convênio com a UFPI, tive a 

oportunidade de lecionar a disciplina Ensino Religioso no Colégio Liceu Piauiense 

para alunos do ensino fundamental e médio (antigo 1º e 2º graus). Tendo em vista o 

preenchimento da carga horária, fui convocada para ministrar a disciplina de 

Educação Artística (Liz). 

[Ao concluir] o Ensino Fundamental, como não havia ensino médio naquela cidade, 

fui morar em Campo Maior. Lá havia a Escola Normal, que formava professora 

primária. E como morava com as irmãs, a Madre Superiora decidiu que eu deveria 

fazer o “pedagógico” – estudar na Escola Normal Santa Teresa de Jesus. Não foi 

muito fácil, pois, além de não ter escolhido minha profissão era muito exigente, 

talvez eu não estivesse preparada para tamanha responsabilidade. No início achava 

que não era aquilo que eu queria, mas quando passou para a parte do estágio, fui me 

identificando melhor com o curso, que concluí em 1985 (Georgina). 

Terminando meu Ginásio, prestei teste para concorrer a uma vaga na Escola Técnica 

Federal do Piauí (ETFPI). Não sabia ao certo o significado da expressão 

EDIFICAÇÕES, curso para o qual fui aprovado. Como a ETFPI era uma escola de 

boa qualidade e pública não tinha o que escolher. Ao longo do curso, em contato 

com as disciplinas técnicas, deparei-me com o mundo do desenho e com algumas de 

suas variações. Sempre me sai muito bem em todas as disciplinas, mas tinha uma 

predileção por aquelas que exploravam mais o desenho. Durante o curso na ETFPI, 

tive a disciplina de Educação Artística com duração de um ano, e ali pude perceber 

outra dimensão desta disciplina. A professora era graduada em Educação Artística – 

Plástica – pela Universidade Federal do Piauí e acadêmica de Arquitetura pela 

mesma IES. [...] Prestei vestibular para Arquitetura, mas não obtive êxito, e tendo 

uma amiga que iria fazer o teste de aptidão para Educação Artística, na UFPI, 

também me inscrevi para Desenho. Passei no teste e resolvi prestar vestibular para 

Desenho, no intuito de aprofundar meus conhecimentos na área, e porque tinha 

ouvido comentários de que ao final do curso de Desenho era possível ingressar em 

Arquitetura. Com o decorrer das disciplinas, vi que o curso de Educação Artística, 
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além do aprofundamento na área específica, era direcionado à formação de 

professores, aí passei a entender o significado da palavra LICENCIATURA (Dürer). 

E assim, concluí os dois cursos médios, e depois ingressei na universidade. Hoje, ao 

analisar minha trajetória, vejo o quanto aquelas técnicas ingênuas surtiram efeito; 

primeiro ao sinalizar para o curso técnico de edificações, e, depois, no curso 

superior, quando escolhi fazer Engenharia Agronômica, impressionada com o futuro 

do planeta e, encantada com a palestra de um desertólogo, o professor João 

Vasconcelos Sobrinho. A empatia com a biologia, o cuidado com a natureza e a 

preocupação com a produção de alimentos, impeliram-me para aquele curso. [...] Ao 

passar no teste, enfrentei novo vestibular; lá estava eu no curso de Educação 

Artística, onde queria fazer as disciplinas, mas não me considerava apta para a 

licenciatura, em função da timidez reportada inicialmente (Pollyanna). 

Lugares díspares, ideais e objetivos divergentes, diferentes sonhos, multiplicidade 

informe foram as características da matriz motivadora que nos levou a optar por sermos 

professora de Arte. Isso fez emergir a necessidade de entender o que nos fez olhar para um 

mesmo sentido e constituir laços que nos integrassem uns aos outros. Talvez o amor à Arte, 

ou ainda o contrário, esta nos tenha seduzido, uma vez que todos nos dizemos, de algum 

modo, a ela muito ligados. 

Os caminhos levaram às entradas para a docência; e, ao curso de Licenciatura Plena 

em Educação Artística, estes caminhos se iniciaram com o acaso, passando pela escolha 

vicária, na qual outrem escolhe por você; porto de espera ou ponte para atingir outro alvo 

melhor valorizado; desejo de adentrar pelo aprender; de inteirarmo-nos acerca de sua 

semelhança com o bacharelado ou simplesmente como hobby. Contudo, mudamos o nosso 

modo de perceber o curso, com o passar do tempo; e mesmo aqueles que não desejavam ser 

professores descobriram afinidade com o ensino de Arte, como esclarecem alguns 

depoimentos: 

O curso de Educação Artística foi muito valioso para mim. O conhecimento de 

coisas, fatos, através de leituras, pesquisas, conhecer e fazer amizades com pessoas, 

a formação e a educação em Arte, como preparação ao magistério, me trouxe a 

chance de sonhar (Tarsila). 

Logo compreendi que era um curso de formação de professores, o que me deixou 

mais feliz. Além de estudar Arte, poderia ser professora de Arte. Isto se tornou um 

objetivo muito desejado por mim (Frida). 

Em 1992, voltei a estudar, quando passei em um vestibular para Teologia 

(Licenciatura Curta, na Universidade Federal do Piauí). Percebi que precisava 

estudar mais, fazer um curso superior completo, mas para conciliar o trabalho que 

exigia muito de mim estava cada vez mais difícil, eu que era professora da pré-

escola, tinha que ter dedicação exclusiva. As cobranças começaram tanto da parte 

dos pais quanto da Direção, já não tinha mais o entusiasmo de antes. Resolvi fazer 

cursinho e fiz vestibular algumas vezes sem sucesso. Em 1996, passei para 

Educação Artística e comecei a enxergar o mundo com outra visão (Georgina). 

Então, mesmo sem jamais ter imaginado que me tornaria professor, mesmo já tendo 

uma experiência com reforço escolar, passei a ver o curso com outra perspectiva, e a 

traçar minhas metas de vida a partir da docência em arte (Dürer). 
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Passados alguns anos, mesmo tendo disciplinas em que havia muito desenho, como 

Biologia Geral, Entomologia e Botânica Sistemática, senti a necessidade da Arte na 

minha vida; então, decidi fazer o teste de aptidão para o curso de Educação Artística 

(Pollyanna). 

A descoberta da Licenciatura desvelou uma forma nova e consciente de perceber o 

exercício do ensino da Arte, e produziu um modo mais significativo pelo compromisso e pela 

abertura de novas rotas de ser e de estar na profissão, conforme podemos observar na seguinte 

afirmação: 

Foi com grande alegria que me fiz professora de Arte, logo após a formatura, já 

estava ministrando uma disciplina desafiadora, a Prática de Ensino, pouco querida 

dos alunos, desprezada no currículo, e que vinha sendo ministrada do qualquer 

modo. Iniciei então o processo de transformação da disciplina e seus conceitos 

(preconceitos). Trabalho de grande valia, pois foi uma abertura de caminhos para 

outros professores que viriam no meu lugar (Frida). 

É provável que não tenhamos feito essa escolha, logo na primeira vez, pela pouca 

valorização da Arte, do professor em geral e, em especial, do professor de Arte, relativamente 

aos demais professores. Havia além da desvalorização e discriminação elencadas, sobre a 

profissão professor, outras pontuais, a exemplo do fragmento seguinte: 

Assim foi fazer sua matrícula, com uma prima distante, pois era menor de idade. 

Contudo, antes de fazer a matrícula, teria que ir ao único estúdio fotográfico da 

cidade e fazer uma foto 3x4, já com a farda da Escola Normal. Longe de ser uma 

normalista linda vestida de azul e branco, como cantava Nelson Gonçalves, foi 

chamada de “coroa” pelo padre-diretor da escola, que, diante da explicação de que 

ela só tinha quatorze anos, o padre reafirmou que não importava a idade, o fato de 

entrar na escola já a tornava “coroa”, ou seja, uma matrona solteira (será que foi por 

acreditar nisso, que a menininha nunca se casou?). Ah! O uniforme era saia verde, 

blusa creme, sapato preto e meia branca, o que culminou com o apelido de “picolé 

de abacate” (Camile). 

O fragmento da narrativa de formação de Camile é povoado por imagens, nele muito 

há de simbolismo e, através dele, temos contato com a realidade remota da cidade Oeiras, a 

cultura de então, as discriminações advindas, curiosamente, de um padre-diretor de uma 

escola de formação de professores, uma Escola Normal. E como uma discriminação dialoga 

com outras, a narradora lembra como as pessoas da cidade apelidavam as normalistas de sua 

época. Com humor e singularidade, Camile recorre aos versos de Nelson Gonçalves, para 

dizer o oposto da beleza que ele cantava em verso. 

Sua narrativa é um flagrante de como a nossa formação carrega consigo uma miríade 

de símbolos e significados, que por certo influenciarão nas nossas escolhas profissionais e 

processos identitários que envolvem a profissão professor. Nesse caso específico, o foco em 

destaque ganha maior interesse, ao tomarmos dados da Pesquisa Nacional UNESCO (2004, p. 
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35) que apontam para o contingente de postulantes aos cursos de formação de professores, no 

qual foi constatado que “a grande maioria não se interessa em ser professor”. O que podemos 

facilmente perceber nas afirmações destacadas anteriormente. 

Contudo, há o exemplo em que a partícipe conscientemente escolheu o curso de 

Educação Artística, já nas suas primeiras investidas, como ocorreu com a partícipe Anita: 

É importante frisar que eu não iria mais fazer vestibular, pois não havia uma área 

que me interessasse ou me despertasse maior atenção até conversar com um amigo 

que estava fazendo Arquitetura. Ele me falou da existência do curso de Arte, pegou 

o fluxograma no Departamento de Educação Artística e me entregou. Eu comecei a 

ficar mais interessada, pois pela primeira vez percebi que havia algo diferente na 

Universidade. Diferente daqueles cursos que as pessoas sempre falam. Então, em 

1996, comecei meu percurso como discente do Curso de Licenciatura em Educação 

Artística, do Departamento de Educação Artística – DEA/ CCE/UFPI – e, com ele, 

minha conscientização a respeito da Arte na nossa cultura (Anita). 

Não obstante o fato de a maioria não ter a licenciatura em Arte como primeira opção 

(89%), as nossas trajetórias de vida e formação fizeram com que nós a percebêssemos, após 

anos de vivência, sob outro enfoque valorativo, empenho pessoal, objeto de luta em prol de 

sua melhoria. Foi esse sentimento ou ideal que nos uniu nessa empreitada investigativa. 

A nossa formação múltipla, a dos que detêm duas graduações, Lic. Plena em Educação 

Artística, mais outro curso é da ordem de 67%. Os outros cursos, 33%, são da Lic. em 

Teologia, enquanto Pedagogia, Comunicação Social, Nutrição e Engenharia Agronômica 

atingiram cada um 17%. O nível de formação continuada deste percentual fica assim 

distribuído: 67% detêm uma Especialização; 17% possuem duas Especializações; e outros 

17% possuem Mestrado. 

Com base no exposto, podemos afirmar que os detentores de duas graduações em nível 

de terceiro grau compõem a maioria dos partícipes. E, desse percentual, 67% possuem uma 

Especialização apenas, enquanto 33% possuem duas Especializações. Somente 33% dos 

partícipes têm a Licenciatura Plena em Arte como única graduação, o que evidencia, através 

deste pequeno recorte, o quão complexo e plural é o perfil dessa categoria, conforme mostra o 

Gráfico 1, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

              Gráfico 1 Formação dos professores da investigação. Fonte: mediadora. 
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O fato de a maioria dos partícipes possuir outra graduação precedente, a Licenciatura 

em questão, não impediu o início do exercício do ensino da Arte antes mesmo da conclusão 

do curso em apreço. Em alguns casos, as primeiras experiências foram antes mesmo do início 

do curso, conforme mostra o exemplo de Liz, “tornei-me professora de Arte no ano de 1999, 

quando eu cursava Teologia [grifo nosso], na UFPI”. Porém, outros foram antes da conclusão 

do curso, como ocorreu com a mediadora (Pollyanna), Dürer e Anita. A afirmativa corrobora 

com dados divulgados pela UNESCO (2004, p. 82) sobre o início do exercício da docência 

antes da conclusão do curso, “analisando os dados sobre o início da carreira docente, observa-

se que ela tende a começar cedo, não raro antes da formatura”. 

Apesar de termos iniciado nossa formação, em sua quase totalidade, voltada para outra 

profissão, termos conquistado outra carreira, isso não nos impediu que tivéssemos optado 

posteriormente por sermos professores de Arte. Entretanto, há casos em que perdura, até 

então, a dupla profissão. Nesse sentido, o âmbito da profissão é por nós percebido de maneira 

territorializada, uma função espaço-temporal, pois, dependendo do horário e da instituição, o 

sujeito assume uma ou outra categoria profissional. Um exemplo do que foi dito encontramos 

em Camile, 

Essa menininha, já se tornou adulta e exerce atividades de educadora em cursos de 

formação de professores e para os adolescentes. Procura crescer na profissão e se 

atualizar, refletir com outros colegas sobre a prática, ao tempo em que procura, junto 

com outros, buscar caminhos para uma prática eficiente. Devido à dupla formação, 

trabalha, ora com as disciplinas pedagógicas, ora como professora de arte. Ela busca 

um caminho. O certo é que ela gosta do que faz, e procura fazer da melhor forma 

possível, buscando integrar sua vivência e a realidade, contribuindo para uma 

educação de qualidade. Hoje, essa menininha, se pergunta sempre: espelho, espelho 

meu, que raio de educadora sou eu? (Camile). 

A pergunta de Camile é, em certa medida, um dos motivos que impulsiona a todos os 

integrantes desta investigação a trilhar os caminhos que conduzem à formação continuada, à 

luta política por melhores condições de trabalho, qualificação profissional e qualidade de 

ensino, pois somos membros da Associação Nordestina de Arte-Educadores Núcleo Piauí, a 

ANARTE/PI. 

Todavia, muitos desses professores já estavam ligados a essa luta, mesmo antes de ela 

existir no papel, haja vista os EGEA, encontros para discutir as questões sobre Arte e o seu 

ensino, promovidos por alguns desses professores, quando ainda eram estudantes engajados 

nas suas histórias de luta do Centro Acadêmico de Arte, o CArte. Estes encontros foram 

frutos de uma necessidade lúcida da realidade e de uma visão política da questão docente em 

Arte. 
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A visão política da organização social de muitos desses partícipes provinha de sua 

ação junto à comunidade, principalmente através da Igreja Católica, cujos exemplos mais 

manifestos são os de Frida e de Anita: 

Ao longo do tempo, dediquei-me ao lado educativo da área de saúde, com 

populações carentes. Dava cursos e treinamentos. Aos poucos me identificava com a 

possibilidade de ensinar algo a alguém. Fui alfabetizadora de adultos, catequista e 

professora de reforço escolar. Percebi que ensinar era o meu forte (Frida). 

Já na Igreja, quando adolescente, participava de grupos de jovens que não só 

rezavam, mas que debatiam a situação do País, as injustiças sociais, a sexualidade, a 

situação da juventude dentre outros assuntos... No início eu era muito tímida, mas 

com as amizades e as leituras feitas, fui criando coragem e cheguei a ser catequista 

do Crisma – ritual de passagem ou sacramento dado ao jovem católico. Também fui 

coordenadora de liturgia. Chamávamos tudo isso de Catequese Renovada, pois, a 

Igreja no Brasil, naquele período, tinha a intenção de ligar a fé com a vida, era o 

nosso lema. Íamos, por exemplo, até as vilas nos reunir com jovens que tinham de 

enfrentar problemas piores do que os nossos, mas não íamos com a intenção de 

resolver esses problemas. Era mais uma vontade de caminhar junto para criarmos 

coragem e enfrentar tudo. Tudo tinha grande significado, e ficou em mim (Anita). 

Estes dois testemunhos ganham mais significado ao observarmos que não vieram, 

como era de se esperar, das partícipes que detinham o curso Teologia, o que quer dizer que 

não foram decorrentes de sua formação profissional, mas oriundos de uma vivência de 

intensidade profunda, a ponto de reverberar em atitudes e leituras de mundo. 

A influência de outrem chega ao ápice na primeira escolha profissional de Georgina, 

caso em que a Madre Superiora foi quem a procedeu. Logo, a questão da identificação 

profissional não pode ser aludida, ao menos em princípio, considerando-se que a professora, 

ao final do curso Pedagógico, encontra afinidades. Esta escolha primeira, então, consistirá de 

ancoradouro para a segunda, e é nessa última que poderemos realmente nos referir à 

identificação em termos profissionais, a Licenciatura Plena em Educação Artística, a qual ela 

própria, volitivamente se lança nos caminhos formativos a ela referentes. 

Estas e, principalmente, as vivências no trabalho cotidiano podem fazer surgir 

necessidades, reflexões sobre a prática que gerarão problematizações, discussões, tomada de 

atitudes e novas necessidades. Se considerarmos o trabalho, que é a atividade principal do 

adulto, como ponto de partida para utilizarmos a narrativa de formação como instrumento de 

reflexão da prática, descobrimos, nesta, uma grande instância de afastamento, organização e 

melhor compreensão de nós mesmos, de nosso agir docente e de sua fundamentação. 

Daí a pertinência das ideias formativas de Nóvoa (1995c; 2004) e Pineau (2003) sobre 

a necessidade da articulação de três esferas formativas, a auto, a hetero, e a ecoformação, cujo 

fundamento encontra-se na concepção biopsicossocial dos seres humanos. 
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Àquelas ideias somam-se as palavras do poeta Antonio Machado, difundidas por 

Freire e Horton (2003), que diz que o caminho se faz caminhando e, por fim, lembramos as 

palavras do próprio Freire, ao dizer que todos nós trabalhamos de maneira imperfeita. Isto 

posto, há necessidade de refletirmos continuadamente sobre nossa prática, a fim de também 

aprender com ela. Alguns partícipes preocupados com essa imperfeição buscaram ajuda nos 

colegas, livros, revistas, conforme podemos exemplificar através do relato de Tarsila: 

O início, como professora de Arte, foi em 2001. Foi um início difícil. Muito difícil 

mesmo. Sentia-me despreparada e sem saber nem por onde começar. Claro, faltava 

muita coisa. Ou ainda falta, melhor dizendo. Pois creio que, este conhecimento da 

sala de aula, o construímos, diariamente, junto aos próprios alunos. [...] Daí, 

conversando com outros colegas que já trabalhavam, fui conseguindo livros 

emprestados, xérox, de outros e outros materiais que acabaram surgindo, como 

reproduções compradas [...] nas bancas de revista de onde podemos utilizar este 

material como material de apoio, aos conteúdos (Tarsila). 

Outros iniciaram sua vida docente com reuniões, nas quais participavam amigas 

professoras, que partilhavam livros, slides, filmes, dificuldades, sonhos etc., um pouco antes 

do término do curso, e perduraram por muito tempo, foi o que se sucedeu comigo. 

O curso de Educação Artística proporcionou-me não só o acesso aos códigos 

artísticos, mas também conhecer autores como Ostrower, Santaella, Barbosa, Read, 

Janson, Bosi e muitos outros autores nacionais e estrangeiros no campo da Arte; seu 

ensino me abriu outros olhares. Igualmente importante em minha vida foram as 

amigas que resolveram reunir-se aos sábados à tarde, para discutir sobre Arte e o seu 

ensino: Isalina a nossa líder, Maria Amélia, Sandra Vitória, Elenilce e eu. Na casa de 

nossa líder, Isalina, as muitas questões artísticas assumiam o sabor dos quitutes que 

ela, carinhosa e fartamente, nos oferecia; as discussões, às vezes, eram tão quentes 

quanto os cafezinhos que vinham fumegando ao lado das tapiocas deliciosas e 

crocantes da Luzia, uma quituteira que auxiliou Isalina durante anos. Maravilhosos 

momentos aqueles, duplamente nutridores, alimentos para o corpo e para o espírito – 

amizade, conhecimento e boa mesa – prazeres inigualáveis, os quais eram 

acompanhados das sonoras gargalhadas de nossa anfitriã (Pollyanna). 

Com base no que foi dito, as realidades vivenciadas pelos partícipes dessa 

investigação foram bem díspares, por isso é útil que possamos contrapor e analisar um 

fragmento da narrativa de Anita: 

Antes do término do curso, ingressei como professora de Arte bolsista – o que hoje 

chamam de estagiária – no Estado do Piauí, pela Secretaria de Educação. Comecei 

numa escola chamada Unidade Escolar “Milton Brandão”, no Conjunto Habitacional 

Dirceu Arcoverde. Lá passei a ministrar aulas de Arte com muita dificuldade, pois, 

além da falta de material didático e pedagógico, tinha que enfrentar a ausência da 

discussão sobre arte-educação na Universidade. [...] Durantes esses anos até agora, 

estou aprendendo a ser professora de Arte dentro da sala de aula, com estudantes até 

mesmo em situação de risco (Anita). 
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Nesse fragmento da professora, podemos perceber o que afirmaram Tardif e Lessard 

(2005, p. 20) sobre a complexidade dos fatores incidentes nesse processo: 

Seus trabalhos cotidianos baseiam-se em conceitos complexos (necessidade, 

personalidade, desenvolvimento, projeto de vida, orientação, inserção, 

aprendizagem, desenvolvimento de si, saúde, autonomia etc.) que traduzem a 

complexidade das próprias situações de trabalho que eles precisam assumir junto às 

pessoas. 

Os fatores que os autores acima destacam se somam aos dados de investigação da 

PESQUISA NACIONAL UNESCO (2004, p. 76), que mostram que os problemas com os 

quais Anita se deparou comumente ocorrem com professores recém-formados, ingressos no 

exercício da profissão, “frequentemente, percebe-se que mesmo esses professores têm 

problemas para lidar com a realidade que enfrentam na escola”. 

A afirmativa de Anita nos revela várias coisas, dentre elas, a dificuldade de material 

didático e pedagógico, elementos da esfera ecoformativa que o professor de Arte enfrenta nas 

escolas, em especial, nas da periferia. Embutidas aí estão as dificuldades de ordem pessoal, as 

autoformativas, agravadas pelo fato de Anita ainda ser estudante. A experiência do trabalho 

com o ensino da Arte causou-lhe as muitas dificuldades que relatou e cuja detecção pode-se 

chegar pela reflexão sobre a atividade prática, pois é ela que revela os percalços da profissão 

mais explicitamente, a realidade de dificuldades se descortina sob a forma de fragilidades na 

formação, a desvalorização do professor, a pauperização da categoria e muitos outros fatores 

que contribuem para o atual estado em que a categoria se encontra em nível nacional. Este 

mal-estar deveu-se à situação de crise causada pelo processo reflexivo; contudo, esta crise é 

responsável pela possibilidade de conscientização, por esta razão é que Freire (2003, p. 177) 

enuncia, “os conflitos são a parteira da consciência”. Exatamente aí, Anita dá início ao 

processo de delineamento e de consciência de transformação docente, o que se coaduna com 

os dados apresentados pela PESQUISA NACIONAL UNESCO (2004, p. 43): “O docente só 

pode ter seu perfil delineado, de fato, se considerada, fundamentalmente sua condição de 

sujeito como professor, já que trabalhar não é exclusivamente transformar um objeto ou 

situação em outra coisa”. 

Para mudar ou transformar objeto ou situação, é necessária a consciência de ser sujeito 

e também do que não se deseja que se perpetue em determinado fenômeno ou contexto. 

Encontramos algumas considerações de Tardif e Lessard (2005, p. 285) que iluminam 

o que houve com Anita, quando ela diz estar em processo de construção de ser professora de 

Arte na sala de aula: “A formação inicial (na escola normal ou na universidade) não realiza 
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suas promessas e força os professores a inventarem seu próprio conhecimento concreto de 

trabalho a partir de sua realização, portanto, aprende-se a docência in locu” (TARDIF & 

LESSARD, 2005, p. 285). 

Outro ponto de relevância que encontramos em toda a narrativa de formação de Anita 

diz respeito à intensidade ou peso que determinadas palavras assumem no contexto, o que 

corrobora com a afirmação de Bakhtin (1988, p. 95) sobre a palavra, que, para ele, “está 

sempre carregada de um discurso ideológico vivencial”, que encontra ressonância no 

enunciado de Anita, ao dizer da necessidade de se discutir sobre o ensino da Arte na 

Universidade. Eis o elemento da terceira esfera formativa que faltava, o concernente à 

heteroformação, ou co-formação.  

As dificuldades que a atividade prática lhe impôs geraram problemas-necessidades, 

por ela sentidos, de partilhá-los e de discutir possíveis soluções com outros professores de 

Arte, afinal, o diálogo que tais discussões podem desenvolver, de acordo com Freire, é a 

forma com que os seres humanos, incompletos por essência, se humanizam. Por essa razão, 

Anita afirma: “até agora, estou aprendendo a ser professora de Arte dentro da sala de aula”, 

cuja ideia vai ao encontro do ideário de Pineau (2003), pois ele afirma que o processo de 

formação e o saber do trabalho se dão ao longo da vida; portanto as aprendizagens estão em 

constante formação. Todos nós estamos aprendendo a ser professores na sala de aula e 

também fora dela. 

A experiência vivenciada por Anita é louvável, posto que ultrapassa um desafio, 

quando recorre a seus pares e com eles partilha suas dúvidas e dificuldades; com isso, ela 

rompe com o que Tardif e Lessard (2005, p. 285) apontam, ou seja, “a organização celular do 

trabalho em classe faz com que cada professor fique, geralmente, entregue a si mesmo na 

aprendizagem do ofício. A docência se aprende assim, solitariamente”. Desse modo, Anita dá 

um passo à frente ao romper com a sua solidariedade questionadora. 

Outra necessidade de reflexão remete ao curso de Licenciatura em Educação Artística, 

no qual reside uma das muitas necessidades de Anita: “passei a ministrar aulas de Arte com 

muita dificuldade, pois, além da falta de material didático e pedagógico, tinha que enfrentar a 

ausência da discussão sobre arte-educação na Universidade”. Isso se deve ao fato de que este 

curso, desde a sua origem, apresentava como características grande variabilidade formativa 

entre os professores, ambiguidades em termos da essência do curso, do perfil profissional a 

ser formado e outros. Todos estes, juntos, fizeram com que houvesse uma “naturalização” 

tácita de um quase bacharelado, durante quase três décadas, por parte do corpo docente e 

discente. Fato que é fortemente sentido pelos professores das disciplinas pedagógicas como 
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Metodologia do Ensino, as Práticas de Ensino. Há uma forma de apreensão destorcida do 

curso, enquanto licenciatura, à qual desenvolve uma espécie de refratariedade, muito difícil de 

ser modificada. Anita foi professora substituta de lá, por dois anos, sabe e tem consciência 

disso. 

Os fatores pontuados nos levam à concepção freireana de que os problemas da 

educação, para ele, não se inscrevem no âmbito do pedagógico, ao contrário, são questões 

políticas. Por isso, pouquíssimos são os professores efetivos do curso que participam das 

discussões da Associação de Arte-Educadores do Nordeste Núcleo Piauí – ANARTE/PI, por 

que isso significa sair do discurso e partir para a atitude de assunção da identidade docente em 

Arte, calcada na práxis e no trabalho investigativo, a fim de atualizá-la teórica e praticamente, 

não de forma intermitente, mas de modo sistemático e contínuo. É difícil se produzirem 

mudanças de atitude naquele contingente, porém não impossível, como diria Freire, apesar de 

cientes da divulgação dos benefícios que a ANARTE/PI tem nos proporcionado, conforme as 

narrativas a seguir: 

A partir de 2000, já com mais de metade do curso, passo a fazer parte de grupos de 

estudo nos quais a pauta principal é a atuação do professor de Arte, e começo a 

participar também de Encontros Nacionais de Estudantes de Arte (ENEARTEs). 

Nestes Encontros tenho contato com profissionais de várias partes do País, o que me 

proporciona uma visão ampla da problemática acerca do ensino de Arte, de tal forma 

que na volta de um ENEARTE impulsionamos juntamente com professores do 

Curso a reestruturação da Associação Nordestina de Arte-Educadores – Núcleo 

Piauí (ANARTE-PI). Neste grupo, as discussões sobre a arte e seu ensino passam a 

ser bem mais aprofundadas (Dürer).  

A minha v

sofreu uma guinada considerável ao engajar-me na luta por melhoria de nossas 

condições de trabalho, de conteúdo e outros, proporcionadas pela Associação 

Nordestina de Arte-Educadores, núcleo Piauí, a ANARTE/PI. Com ela e através 

dela houve a abertura das portas para discussões acerca do ensino da Arte, porque 

percebemos que o conhecimento deve assumir também, postura política, a qual 

prevê não só comunhão de ideias e ideais, mas a conquista de adeptos e a 

organização da categoria, a fim de garantir-lhes melhorias e a tão sonhada 

valorização profissional. A ANARTE/PI é para nós um reavivamento de esperanças 

no ensino da Arte de qualidade, que promova a transformação da realidade, a 

superação dos condicionamentos e impedimentos à emancipação, para que 

possamos, assim, alcançar a humanização (Pollyanna).  

[...] Digo nós porque aprendi com a ANARTE/PI a enfrentar muitos desses desafios. 

Participar desse grupo ou equipe de arte-educadores é para mim muito importante, 

traz mais confiança e assegura as discussões que preciso para estar em sala de aula 

questionando e renovando práticas no ensino da Arte (Anita). 

Por isso buscamos outros mecanismos de mudança, que desencadeassem tais 

discussões dentro e fora da universidade. Necessitávamos de um lugar/instrumento para 

discutir tudo isso; e mais, que fosse mais forte do que cada um sozinho, então entrou em cena 
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a ANARTE-PI, como um fórum de discussão e de luta por melhores dias para o ensino da 

Arte em Teresina. 

3.3.1 Urdidura congregante: ANARTE-PI 

              

 

 

 

              

ASSOCIAÇÃO NORDESTINA DE ARTE - EDUCADORES NÚCLEO PIAUÍ – 

ANARTE/PI 

“Nossa Força é Você” 

 
A Associação Nordestina de Arte-Educadores Núcleo Piauí (ANARTE/PI) tem como 

logomarca dois pontos de interrogação conectados sinergicamente entre si, que rompem um 

quadrado. A simbologia desses elementos constitutivos da logomarca é a seguinte: 

- A dupla interrogação disposta sinergicamente traduz as forças opostas, mas 

complementares da vida, no caso em apreço, da vida profissional impulsionada pela 

investigação, que faz avançar os estudos sobre determinado fenômeno. O possível 

antagonismo ou diferença é vencido pela complementaridade ou ainda o que pode ser 

denominado por unitas multiplex, típicas, não só da dialética, mas dos tempos atuais. 

Em tal leitura reside a marca da reciprocidade identitário/alteritária. 

- O quadrado representa o que é considerado normatizado, convencionado, 

conformado, viciado, acomodado, daí, o rompimento dos seus limites pela dupla 

interrogação. 

- Por fim, a diagonal ascendente, que a leitura geral nos permite perceber, representa a 

transformação, a dinâmica, os avanços que desejamos atingir, pois saímos de um 

ponto inferior para então atingirmos outro superior. 

Destarte, a logomarca nos apresenta a investigação, a curiosidade, o questionamento, a 

problematização como molas propulsoras da atividade docente, da valorização do professor, 

da busca pela qualidade que se deseja atingir no duo processual do ensino e da aprendizagem 

em Arte. Em suma, é a problematização que nos faz vencer as barreiras da normalização e 

avançar na produção de conhecimento na área. Compreendemos que a conquista das metas 

citadas e outros só poderia ser atingida pela via da organização profissional. A vivência na 
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associação acende a cada dia a importância do espírito gregário, para a colaboração para as 

lutas que teremos que empreender na conquista por melhores dias para os professores de Arte 

no Piauí. 

A logomarca da associação se completa com o seu lema: “Nossa força é você”, uma 

conclamação integradora em que novamente aparece o duo identitário/alteritário que é a 

essência da logomarca. 

A década de 1980 foi de efervescência política, tempos em que os movimentos de 

professores originaram organizações, associações e sindicatos, por todo o País. Os professores 

de Arte promoveram muitos encontros, e desses muitas ações resultaram em benefícios de 

sobrevivência, da profissão do professor de Arte, do fortalecimento da formação continuada 

na área, bem como da criação e da ampliação de linhas de pesquisa para o âmbito do ensino 

da Arte. 

Para melhor situarmos o nascimento da ANARTE-PI, remontamos ecos das lutas em 

nível nacional pelos professores de Arte, os quais só chegaram até os Teresinenses, na 

segunda metade da de 1990, ano em que a ANARTE/PI quase nasceu. Esse quase nascimento 

aconteceu após várias discussões, que deram origem à eleição da diretoria e realização de 

outros trâmites de rotina. Contudo, o seu nascimento legal travou no trânsito burocrático e nas 

taxas jurídicas onerosas. A recém-criada associação, sem dinheiro em caixa, pelo fato de não 

haver cobrança de anuidade dos componentes, viu-se sem condições de dar prosseguimento 

ao processo de nascimento legal. 

Observando mais atentamente, percebemos que, ao lado do que foi alegado como 

principal motivo do abortamento da associação, destacamos outro fator de profunda 

relevância - não havia uma implicação gregária mais densa por parte dos anartistas. Eis o 

motivo de eles terem consubstanciado este estado de coisas, que resultou na natimortia da 

associação. Notemos, nesse primeiro momento, que os componentes eram, 

predominantemente, profissionais formados, e, como muitos teóricos propalam, esses 

professores são caracteristicamente solitários, não costumam partilhar suas vivências, sonhos, 

fracassos e anseios. 

Anos após este fato, estudantes da Licenciatura Plena em Educação Artística, LPEA, 

que faziam parte do Centro Acadêmico de Arte, C. Arte, inconformados com a falta de 

discussão relativa aos problemas de sala de aula, da disciplina Educação Artística na escola e 

nas instâncias superiores, promoveram dois encontros, com relativa periodicidade. Tais 

encontros foram por eles denominados de Encontro do Grupo de Estudos dos Acadêmicos de 

Educação Artística (EGEA), em 22 de outubro de 2000. Muitos de seus integrantes-
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promotores se viram estimulados a buscar novas formas de luta e de ação em prol dessas 

discussões, com maior força; foi então que eles foram até os quase integrantes, que ainda 

detinham os primeiros registros da ANARTE/PI com vista à nova investida de vida dessa 

associação. 

Nesse segundo momento, já havia um pouco mais de envolvimento, não só dos 

educandos, mas também por parte de alguns professores do referido Curso. Mantidas as 

discussões iniciais, foram retomados os registros e o estatuto, sendo este último reformulado e 

adaptado ao novo contexto. Como houve uma mobilização maior, que abrangia professores 

formadores, professores formados, estudantes, professores leigos que atuavam em sala de aula 

como professores de Arte, e artesãos que mantinham discípulos em seus ateliês, o lançamento 

da ANARTE/PI, inicialmente, teve considerável respaldo, diante dessa comunidade. A 

despeito do cuidado para com os trâmites legais, a papelada teve curso muito lento. 

Existiram pontos que perduraram nas duas gestões anteriores, que contribuíram para 

que houvesse o afastamento dos professores com registros na ANARTE/PI, dentre eles 

citamos: 

- Alguns anartistas queriam que a associação desempenhasse a função de vigilância, 

no sentido de coibir o exercício leigo da docência em Arte nas instituições escolares, o 

que causou insatisfação. 

- Toda a comunidade de professores, em especial, a leiga, desejava que a ANARTE/PI 

elaborasse um “receituário” que atendesse pelo nome de currículo em Arte. 

- A maioria dos anartistas desejava que a ANARTE/PI promovesse uma série de 

ações, como se esta associação não necessitasse de cada um para existir e exercer 

ações no seio social. Esta anemia de clareza do sentimento de pertença contribuiu para 

o distanciamento de alguns daqueles anartistas. 

- Com o passar do tempo, houve uma queda na quantidade das discussões, o que fez 

com que houvesse o afastamento de muitos adeptos. Em contraposição, a qualidade foi 

mais intensa, madura, pertinente. 

Durante os dois períodos da primeira Diretoria à frente da Associação até a nova 

Direção assumir os trabalhos, houve apenas substituições de alguns membros. A maioria 

manteve-se na Diretoria. Um ponto que pode ter contribuído para o cansaço destes 

integrantes. 
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Ao apontarmos os fatores acima, não quer dizer que pontuamos apenas os pontos de 

fragilidade, todos os que fazem a ANARTE-PI são cientes das conquistas das duas primeiras 

gestões que são pontos dignos de nota: 

- Luta pela exigência do Curso de Licenciatura Plena em Educação Artística, para 

poder concorrer em concurso para professor da disciplina Educação Artística, em escolas 

públicas. O que atualmente nos parece óbvio, antes, não era cobrado. Essa foi uma importante 

conquista da ANARTE-PI, a qual fez protesto em praça pública. 

- Muitas discussões necessárias à comunidade de professores foram promovidas pela 

ANARTE-PI, na forma dos Colóquios, palestras e encontros de rotina. Muitos temas – 

tais como processos identitários, a Arte na contemporaneidade, a investigação em Arte 

e Arte como fator de inclusão – foram discutidos pela comunidade. 

Nesse sentido, a nova Direção buscará superar os entraves apontados, por isso, tem 

como metas a serem atingidas as seguintes: 

- Reformulação do estatuto, pois os tempos são outros. Terão que ser promovidas 

mudanças, ajustes e outros, para maior clareza na definição das funções, tanto por 

parte da associação, quanto por parte dos adeptos. 

- Estratégias de conquistas de novos adeptos que apresentem como características, 

além da adesão volitiva, a participação consciente e atuante, a lealdade, a confiança e a 

identificação para com a instituição que os representam. 

- Contribuição da anuidade por parte dos adeptos. 

- Possibilidade de mudança de nome, o que incide na identidade da Associação, em 

virtude de esse nome ter sido criado na década de 1980, época em que havia intensa 

atividade organizacional e política dos professores de Arte no Brasil, os quais se 

guiavam por paradigmas que não mais se adequam ao leque paradigmático que 

atualmente domina. Com base no exposto, a atual Diretoria entende que há um 

anacronismo no termo que nomeia a associação – arte-educador –, o qual pertence a 

um sistema conceitual, político e filosófico que não corresponde à atualidade; há, pois, 

necessidade de ser repensada tal nomenclatura. 

- Conclusão de proposta do Código de ética dos Professores de Arte do Piauí, para que 

seja apreciada como Lei junto à Assembleia Legislativa do Piauí. 

- Programação das prioridades e metas da nova diretoria. 
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A ANARTE-PI tem se constituído importante instrumento de luta, de resistência, de 

valorização profissional e instância de formação continuada de professores de Arte em 

Teresina-PI. A função de relevância da associação em apreço ganha significado ainda maior 

ao percebermos que soube aliar às ações mencionadas às questões político-organizacionais 

desse contingente.  

As nossas histórias de vida se cruzaram nos caminhos da formação, e a maioria é 

muito próxima uma das outras. Como pode ser observado, a formação inicial e os processos 

vivenciados em outros tempos e lugares propiciaram escolhas, questionamentos e outros que 

contribuíram para convergência das preocupações isoladas, para o tema aglutinador de quase 

todas elas – os processos identitários profissionais. 

Tais processos, por serem enredados de múltiplos e variados fios, na perspectiva de 

melhor compreendê-los, lançamos mão dos conhecimentos prévios bem como de suas 

reformulações. Nesse sentido, anunciamos o próximo momento que foi por nós denominado 

de “Desnovelamento dos Conhecimentos Prévios e o Retecer dos Novos Caminhos”. 

 



4  DESNOVELAMENTO DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS E O 

RETECER DOS NOVOS CAMINHOS           

A nossa problemática requer ao mesmo tempo a reflexão e re-des-construção do nosso 

saber e do nosso fazer. Nessa perspectiva, uma das primeiras ações consistiu, como já 

destacamos, na sondagem dos conhecimentos prévios sobre os conceitos de colaboração, de 

reflexão, de professor, de professor de Arte, de prática docente em Arte, e de identidade. 

Esta investigação tem, na prática docente em Arte, o seu ponto de partida, por isso 

buscamos também nos pautar, no primeiro momento, nos conhecimentos espontâneos ou 

prévios dos professores, nela envolvidos, por tratar-se de uma primeira aproximação de como 

estes partícipes significam fenômenos eleitos pela Equipe Tear. 

Concebemos por conhecimentos prévios aqueles também conhecidos como cotidianos, 

os quais se caracterizam por sua forte empiria, não sistematização, e por não apresentar os 

requisitos de suficiência e necessidade em seus atributos. 

Por outra via, os conceitos científicos caracterizam-se pelo acentuado nível de 

abstração, de generalização e por apresentarem atributos necessários e suficientes para 

significar o fenômeno a que estão afetos. 

O caráter científico dos conceitos não significa dizer que estes sejam mais importantes 

do que os denominados prévios ou cotidianos, essa afirmação tem como base estudos 

vigotskianos, os quais afirmam que os conceitos científicos se ancoram nos conhecimentos 

prévios. 

De acordo com Vygotsky (1998a, p.135), estes dois modos de conferir sentido ao 

mundo têm trânsito de sentido inverso entre si. A despeito das diferenças entre as 

modalidades de conceitos, eles mantêm forte ligação e trânsito entre si. 

O conjunto de conceitos que o sujeito detém constitui um modo de como ele significa 

o mundo. Daí, a afirmação de Ferreira (2000, p. 315) sobre os conceitos relativamente ao 

sujeito: “mais que um conjunto de elementos dispersos constitui-se em um sistema de 

referência a partir do qual eles orientam as suas ações”. 

Os conhecimentos prévios, para nós, têm função não só de aproximação, de como 

percebemos determinado fenômeno, mas, por outro lado, qual o significado que esse tem para 

nós, em um primeiro momento. Em geral, os conhecimentos prévios têm grande facejamento 

com o senso comum, e, apesar de a maioria dos casos não responder plenamente o que é o 

fenômeno, isso, no entanto, não significa que as elaborações não possam apresentar casos 
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com alto nível de abstração conceitual, e que, em alguns aspectos, deem conta do fenômeno 

tratado, sem, contudo, ater-se ao que é essencial para significar um fenômeno. 

Nesse fluxo, reconhecemos os conhecimentos prévios como ancoradouros e pontos de 

partida para a prospecção dos fenômenos em foco, tendo a formação dos conceitos como tela 

de visibilidade, na qual podemos observar o desenvolvimento do processo de construção do 

conhecimento. 

A investigação tem ênfase na linguagem, e, com foco nos conceitos, requer 

complementação e diálogo com autores como Guetmanova (1989) e Kopnin (1978), cujos 

escritos iluminam as questões referentes às análises das formulações conceituais. Com esses 

últimos, buscamos nas suas teorizações as formas de pensamento e do dialogismo necessários 

à consecução dos objetivos investigativos. 

Em seguida, apresentamos os conhecimentos prévios sobre colaboração, reflexão, 

identidade, professor ideal, professor de Arte e prática docente em Arte. 

4.1 A Colaboração 

Para desencadear o diálogo entre essas duas modalidades de conhecimento, iniciamos 

com a sondagem do conceito de colaboração. 

Os pares apresentaram conhecimentos prévios bem diferenciados, possibilitando-nos 

os seguintes sentidos de colaboração: troca, construção processual, solidariedade, ajuda e 

cooperação, e trabalho conjunto. Dessas, a que teve maior frequência foi a última (trabalho 

conjunto), seguida pela penúltima (solidariedade, ajuda e cooperação), da ordem sequencial. 

O Quadro 12, a seguir, mostra sinteticamente nossas constatações. 

 

 

 

 

 

 

 

  Quadro 12 - Síntese sobre os sentidos atribuídos à colaboração pelos partícipes. 

   Fonte: Coêlho (2008). 

CONHECIMENTOS PRÉVIOS - COLABORAÇÃO 

Codinome Enumeração dos Atribuídos do Conceito 

Dürer  

 

Trabalho Conjunto 

Liz 

Camile 

Frida 

Manabu 
 

Solidariedade, ajuda, Cooperação 
Georgina 

Tarsila Troca 

Anita Construção processual 

Pollyanna Trabalho Consensual Provisório 
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O momento que deu sequência a esse foi o da análise dos conhecimentos prévios, a 

começar por Tarsila, cujo conceito prévio de colaboração consistiu em “um posicionamento 

onde existe uma relação de entrega/recebimento ou troca de algo”. Daí, podemos depreender 

alguns pontos. O primeiro deles refere-se ao fato de ela conceber colaboração como 

perspectiva, cuja palavra usada foi posicionamento, um modo específico de perceber. O 

segundo remete à relação atribuída, „uma relação de entrega/recebimento‟, que pode ser 

admitido como atributo, porém, sem comportar ou levar com ele o restante do sentido que ela 

lhe conferiu – troca ou intercâmbio. Trata-se de desvio ou viés que coisifica o processo 

colaborativo, transformando-o em uma espécie de escambo ou moeda de troca. Isto evidencia 

como o assentimento do ideário capitalista que invade, por capilaridade, os mínimos espaços 

de nossas vidas. E isto vem comprovar que os conceitos e os enunciados mantêm fortes 

vínculos com a realidade vivida e com outros conceitos. 

Portanto, estes refletem as condições sociohistóricas em que foram gerados, as quais 

concorrem para a atribuição de sentidos quando da sua formulação. Nessa linha perceptual, 

colaboração, em Tarsila, reveste-se de uma concepção capitalista de benefício mútuo, cujo 

emprego da palavra “troca” veicula a ideologia por ela experienciada, cotidianamente. 

Sob o ponto de vista lógico, a empiria aflora no que disse Tarsila, e, considerando que 

os atributos por ela apresentados não são essenciais, tampouco necessários para dar conta do 

fenômeno, além disso, ainda há, nessa fala, um reducionismo, nós consideramos como 

caracterização. 

Manabu, por seu turno, assim expressou o que para ele significava colaboração: 

Ajuda, solidariedade, cooperação, empreendedorismo, trabalho em equipe, amor ao 

próximo, carinho, possibilidades de conhecimento sobre inúmeros assuntos e 

contextos do momento atual, em que as mesmas se inserem. 

O senso comum está refletido em toda a perspectiva do partícipe, e surge, com maior 

evidência, no trecho “Ajuda, solidariedade, cooperação [...]”, a qual consideramos perigosa 

pelo compromisso momentâneo com que aludem. Por outro lado, é importante atentarmos 

para a ligação que Manabu estabelece entre colaboração com a noção de trabalho em equipe e 

empreendedorismo, com isso, ele alia o trabalho à realização de algo. Este é um indício 

importante, pois a colaboração requer trabalho conjunto para ocorrer. Tal ideia dialoga e se 

alinha com a afirmativa de Cortelazzo (2000) sobre esse duo. Conforme a investigadora, o 

trabalho em equipe demanda colaboração. Outro diálogo que podemos apontar em nível de 

equipe investigativa é com os conhecimentos prévios de Georgina, que citaremos mais 

adiante. 
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Ao empregar palavras como amor e carinho, que têm uma ambiência afetivo-

emocional, Manabu, em conformidade com as ideias vigotskianas, traz para o centro do 

significado de colaboração um sentido individual próprio. Nos conhecimentos prévios de 

Manabu, colaboração é envolta em atmosfera fragmentária e plurissêmica – ajuda, 

empreendedorismo, trabalho em equipe, amor, conhecimento e sua relação com o contexto. 

No que tange ao nível de formulação conceitual, a empiria está na epiderme da 

afirmação de Manabu. E, em virtude do modo como foi colocada - evocação livre de palavras 

-, os indícios apresentados não são necessários e/ou suficientes. Portanto, consideramos que 

ela se encontra em nível descritivo. 

O que foi considerado por Georgina como colaboração, “é a capacidade que temos de 

manifestar a nossa contribuição em alguma coisa; é ajudar, e, de certa forma, resolver 

situações-problemas”. Conforme mencionado anteriormente, Manabu e Georgina mantêm 

entre si uma interface semântica, que encontra, na palavra ajuda, a síntese de suas ideias. Mas, 

diferentemente de Manabu, ela traz algo novo nos seus conhecimentos prévios sobre 

colaboração, “é ajudar, e, de certa forma, resolver situações-problemas”, o que é pertinente 

não só como característica da colaboração, mas também válido no âmbito da abordagem 

colaborativa, embora não se trate de indício suficiente para caracterizar o fenômeno. Assim 

sendo, a fala de Georgina encontra-se em nível de elaboração conceitual descritiva. 

Colaboração, para Anita, é “palavra que indica uma ação que não se fecha em si, mas 

nos transporta para a ideia de realizar algo concreto. Se projeta em algo construído ou que está 

se construindo permanentemente.”. Consideramos que ela, ao dizer “ação que não se fecha em 

si”, somada a “construído ou que está se construindo permanentemente”, pode ser traduzida 

pela ideia de processo, através do qual ela prevê a realização de algo, que sem a intervenção 

de outrem não poderia ser concretizado. Esse algo concreto referenciado por Anita também 

pode encontrar eco em uma das mais importantes categorias fixadas por Marx, nas quais o 

concreto, de acordo com Duarte (2003), compreende maior complexidade, riqueza e 

multilateralidade. Então, diante do exposto, a realização de algo, com essas características, 

poderia ser mais facilmente efetivada, por meio de esforço conjunto. Os indícios levantados 

por Anita são plausíveis, entretanto, não constituem, por si sós, a condição de suficiência 

capaz de representar o fenômeno colaborativo. Pelos motivos expostos, consideramos que a 

elaboração da fala de Anita encontra-se em nível de definição. 

Para Liz, colaborar é “unir forças para uma determinada ação”. Ao dizer que o 

fenômeno se constitui “na união de forças”, nas entrelinhas, ela afirma colaboração como 
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fenômeno social, como coletivo. Uma análise rápida do pensamento de Liz revela que, no 

fundo, ela define trabalho. Então, Liz fala de trabalho conjunto. 

Ao perspectivar o olhar para o plano da formulação conceitual, o nível de abstração é 

considerável; porém, os atributos integrantes do conceito prévio de Liz não são suficientes 

para representar o fenômeno. Em virtude do que foi elencado, identificamos a formulação 

prévia de Liz no nível de definição. 

Tomando por empréstimo o que disse Bakhtin (1986), “a palavra vai à palavra”. Nesse 

fluxo, as palavras de Liz são re-elaboradas dialogicamente por Dürer que, em termos 

bakhtinianos, podem ser denominadas de palavras próprias alheias, em que as ideias do outro 

são parcialmente assentidas. Com isso, Dürer inicia um processo indispensável aos ambientes 

colaborativos, o da negociação dos sentidos. Ao tempo em que discorda, em parte dos 

significados expressos pela partícipe, ele busca espaços de conjugação para estabelecer um 

novo arranjo semântico, a partir do elemento comum, que, no caso, é a busca de soluções. 

Daí, Dürer vem acrescentar o que disse Liz: “a meu ver, não é apenas ajudar em algo, mas sim 

buscar soluções com o outro para problemas que não são só do outro, mas também meus”. 

Com isso, ele discorda, em parte com o que fora expresso por Liz, “a meu ver, não é apenas 

ajudar em algo [...]”, e acrescenta a sua visão, “buscar soluções com o outro para problemas 

que não são só do outro, mas também meus”. A busca de solução funciona como uma espécie 

de elo de diferenciação e de identificação entre sujeitos em busca de solução semelhante. 

Outra referência de Dürer, que merece destaque, é a relação eu/outro, isto é, um nós com elos 

comuns, os quais nos permitem o trabalho conjunto. Ou ainda, um outro enquanto alteridade, 

a contraparte identitária. O nível de formulação conceitual, identificado em Dürer, é de 

transição entre caracterização e conceituação. 

Para Frida, colaborar é: 

Laborar conjuntamente, trabalhar junto, um ajudar o outro. Não se pode fazer 

colaboração como ação partilhada, sozinho. Colaborar, no sentido de ajudar, é fazer 

algo por alguém ou por alguma cousa. Colaborar é partilhar o conhecimento. 

Colaborar é reconhecer que o outro precisa de você e você precisa do outro. 

Colaborar é sair do comodismo e do egoísmo. É ser aberto á opinião do outro. 

Tais conhecimentos prévios convergem em alguns pontos aos de seus pares, como a 

ideia de trabalho conjunto e ajuda mútua, todavia, há diferenças entre as falas. Em relação a 

este assunto, Frida esclarece: o alvo da busca é trabalho conjunto, que tanto pode ser o outro, 

causa ou coisa; mais um sentido para colaboração, que é o da partilha do conhecimento; 

reconhecimento da interdependência e/ou necessidade recíproca; engajar-se em uma luta 
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conjunta pode ser a leitura para “sair do comodismo e do egoísmo”; e, consciência e 

reconhecimento alteritário e democrático, traduzidos pelo trecho “ser aberto à opinião do 

outro”. No que se refere à necessidade mútua, posta em realce por Frida, encontramos apoio 

teórico na afirmativa bakhtiniana, em que diz da necessidade de constituição subjetiva que 

representamos para o outro. Todavia, Frida contradiz a afirmação anterior no trecho que se 

segue, quando diz que colaboração “[...] é fazer algo por alguém [...]”, o que indicia a 

eliminação do outro, enquanto sujeito competente. A substituição também elimina a 

interdependência a que ela se referiu. 

Na análise feita, sob o ponto de vista lógico, constatamos que os conhecimentos 

prévios de Frida podem ser considerados compostos, pois há várias sentenças na composição 

de sua conceituação. Ao apresentar a seguinte sentença, “co-laborar é laborar conjuntamente, 

trabalhar junto [...]”, está formalizando uma definição. Dos atributos que ela lança mão, para 

significar o fenômeno, alguns foram considerados essenciais, e outros necessários; todavia, 

ainda não suficientes, para representar maior abrangência de colaboração. Dessa forma, temos 

uma parte do que foi expresso por Frida em nível de definição, e outra de caracterização. 

Camile diz que colaboração é “a participação de um grupo de pessoas que busca 

conjuntamente conhecer situações e, ao mesmo tempo, tomar decisões, que, de certa forma, 

ajudam no crescimento do grupo”. Excetuando-se a primeira parte que trata de trabalho 

conjunto, o restante apresenta colaboração como espécie de leitura conjunta da realidade, para 

nela intervir e, desta maneira, contribuir para o crescimento do grupo. O que foi dito por 

Camile, sobre o que era para ela colaboração, culmina com o crescimento dos sujeitos 

envolvidos. Este modo de formular a situa em nível de caracterização. 

A colaboração para a mediadora proponente foi expressa como: 

Um processo interativo e co-generativo de trabalho consensual provisório, 

negociação e reflexão continuada, que compreende adesão volitiva dos integrantes, 

empenho individual, no qual a totalidade desses empenhos se volte para o sentido do 

desenvolvimento e crescimento dos valores, atitudes e conhecimentos do conjunto 

dos sujeitos. 

Esta formulação encontra abrigo teórico, principalmente, em Magalhães (2002), 

embora encontremos ideias de outros teóricos sobre este foco, por isso nos voltamos para a 

ambiência da abordagem colaborativa. Reputamos que nosso pensamento carrega consigo 

atributos essenciais e suficientes para caracterizar o fenômeno em questão. Portanto, 

observando-o sob a faceta lógica, identificamos que os nossos conhecimentos prévios podem 

ser considerados em nível de elaboração conceitual. 
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Como forma de sumariar esta tessitura, sobre os conhecimentos prévios dos partícipes 

no que refere à colaboração, apresentamos, no Quadro 13, esses conhecimentos, bem como a 

identificação do nível de elaboração conceitual. 

CONHECIMENTOS PRÉVIOS - COLABORAÇÃO 

Codinome Nível de Elaboração 

Conceitual Identificado 

Conhecimento Prévio sobre Colaboração 

 

Tarsila  

 

Caracterização 
É um posicionamento em que existe uma relação de 

entrega/recebimento ou troca de algo. 

 

 

Manabu  

 

 

Descrição 

Ajuda, solidariedade, cooperação, empreendedorismo, 

trabalho em equipe, amor ao próximo, carinho, 

possibilidades de conhecimento sobre inúmeros assuntos 

e contextos do momento atual em que estas se inserem. 

 

Georgina  

 

Descrição 
É a capacidade que temos de manifestar a nossa 

contribuição em alguma coisa; é ajudar, e, de certa 

forma, resolver situações-problemas. 

 

 

Anita 

 

 

Caracterização 

Palavra que indica uma ação que não se fecha em si, mas 

nos transporta para a ideia de realizar algo concreto. 

Projeta-se em algo construído ou que está se construindo 

permanentemente.  

Liz Definição Unir forças para uma determinada ação. 

 

Dürer  

 

Transição 

Caracterização/conceituação 

A meu ver, não é apenas ajudar em algo, mas sim buscar 

soluções com o outro para problemas que não são só do 

outro mas também meus. 

 

 

 

 

 

 

Frida  

 

 

 

 

Definição e 

Caracterização 

Co-laborar é laborar conjuntamente, trabalhar junto, um 

ajudar o outro. Não é poder fazer colaboração como ação 

partilhada sozinho. Colaborar, no sentido de ajudar, é 

fazer algo por alguém ou por alguma cousa. Colaborar é 

partilhar o conhecimento. Colaborar é reconhecer que o 

outro precisa de você e você precisa do outro. Colaborar 

é sair do comodismo e do egoísmo. É ser aberto à 

opinião do outro. 

 

 

Camile 

 

 

Caracterização 

É a participação de um grupo de pessoas que busca 

conjuntamente conhecer situações e, ao mesmo tempo, 

tomar decisões, que de certa forma, ajudam no 

crescimento do grupo. 

 

 

 

 

Pollyanna 

 

 

 

 

Conceituação 

É um processo interativo e co-generativo de trabalho 

consensual provisório, negociação e reflexão continuada, 

que compreende adesão volitiva dos integrantes, 

empenho individual, no qual a totalidade desses 

empenhos se volte para o sentido do desenvolvimento e 

crescimento dos valores, atitudes e conhecimentos do 

conjunto dos sujeitos. 

Quadro 13 - Conhecimentos Prévios sobre Colaboração e Identificação do Nível de Elaboração Conceitual. 

Fonte: Coêlho (2008). 
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A linguagem, nesse processo comunicacional, tem importância crucial, considerando 

que a busca conjunta da produção de sentidos é exercício de mobilização simbólica que 

amplia a leitura de mundo e a capacidade linguístico-discursiva. 

Com base no exposto, constatamos que maioria tem uma compreensão nebulosa, 

senão ambígua de colaboração. Há nestas conceituações ideias prevalentes sobre as demais, 

como é o caso de trabalho conjunto, no qual destacamos como locução homogeneizada do 

discurso circulante. A segunda ideia mais disseminada é a da união dos esforços para 

realização de algo, busca de soluções comuns, realizações que implicam em tomadas de 

decisões, que visam reverter-se positivamente em prol do conjunto dos sujeitos envolvidos. 

Do ponto de vista lógico, a formulação dos conhecimentos prévios sobre colaboração, 

na maioria dos casos, não obedeceu a uma hierarquia organizacional dos atributos por eles 

evidenciados. 

Em suma, partilhamos a ideia de colaboração como ação conjunta em busca de algo 

comum, na qual a volição, a negociação, a democracia e a mediação podem ser depreendidas 

direta e indiretamente nas elaborações conceituais. 

O procedimento da análise anterior teve como crivo o conceito-chave de colaboração, 

qual seja: “é o procedimento interativo-mediacional que oportuniza a expressão democrática e 

o posicionamento de integrantes de uma equipe, em expor suas ideias, certezas, dúvidas e 

valores sobre tema ou ação, em discussão conjunta”. 

Os conhecimentos prévios discutidos foram importantes, mas não menos importante é 

a sua reformulação, que consiste em uma agência de interação e subjetividade entre os 

partícipes. Então, ainda neste capítulo, apresentaremos a reformulação pelos pares dos 

conhecimentos prévios sobre colaboração. 

A Investigação Colaborativa, que, na perspectiva de um de seus principais 

investigadores e divulgadores, Desgagnè (1998), assume dimensão norteadora e mediadora de 

um processo de investigação partilhada e formação continuada de professores, que tem na co-

produção do conhecimento um dos seus princípios. Para nós, ela aponta para um modo 

específico de agir, o agir colaborativo, cuja essência ética confere calor humanista ao processo 

investigativo, na maior parte das vezes, tão objetivamente frio. O calor ao qual nos 

reportamos se reveste em um tipo de sociabilidade, a de voltar-se para o outro, atentar para 

sua visão sobre determinado tema, e apresentar-lhe perspectivas outras, que lhe podem 

ampliar os horizontes. Trata-se, pois, da mediação do co-laborar de forma rica de linguagem 

semântica e de vivência ética. 
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A dimensão mediadora que embasa nossa análise encontra referência nas teorizações 

de Vygotsky (1998) e nas de Magalhães (2002), que afirmam as bases sociohistóricas da ação 

colaborativa. Em ambas, a mediação é a chave para a compreensão de como [dela] se valem 

os investigadores para referirem à co-produção de conhecimento, em contexto interativo, no 

qual o par mais experiente funciona como instrumento de mediação. Deste modo, essa se 

constitui em princípio da colaboração, a ação do sujeito no sentido de fazer com que o outro 

avance, em um tempo menor possível. Assim, podem ser alcançados pelos sujeitos níveis 

cada vez maiores e mais elaborados de aprendizagem e de desenvolvimento em um menor 

tempo. Dito de outro modo, a colaboração amplia as possibilidades de aprendizagem e, 

consequentemente, incrementa a capacidade desenvolvimento do sujeito, uma vez, que a essa 

se segue.  

Ao lado do que foi dito, e também em virtude do exposto, Ibiapina (2003) frisa que, na 

visão de Magalhães, a colaboração consiste em “uma densa teia de conexões interpessoais”, 

que constituem as mediações que se processam em determinado ambiente interativo. Para essa 

autora, a colaboração tem como critérios básicos o entendimento pessoal, a compatibilidade 

filosófica e a visão compartilhada. Sob nossa perspectiva, essa ação requer volição, 

automotivação e identificação para que esse agir funcione a contento. 

A ação de colaborar, segundo Magalhães (2002), requer uma base comum, ainda que 

temporária, para que haja consenso provisório entre os partícipes, no processo interacional. O 

agir colaborativo para a referida autora deve possibilitar a clareza de ideias, bem como dos 

processos mentais dos partícipes, para que esses possam questionar, expandir, recolocar o que 

foi negociado. Em função do exposto, tal agir compreende simultaneamente conflitos e 

questionamentos, os quais podem desencadear nos partícipes estranhamentos, que, por seu 

turno, levam à compreensão crítica de determinada fração da realidade cotidiana. 

A análise dos conhecimentos prévios atinentes à colaboração ocorreu logo no início do 

processo investigativo, porém, não cessou naquele primeiro momento, pois, a ele, seguiu-se a 

re-elaboração dos conceitos pelos partícipes. Nessa segunda fase, os conhecimentos prévios 

foram lidos e discutidos, um a um, pelos membros da equipe. As discussões foram seguidas 

pela re-elaboração conceitual do mesmo tema, tal como apresentamos no Quadro 14. 
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CODINOME SIGNIFICADOS REELABORADOS 

 

Dürer 
É uma busca de soluções com o outro para os problemas deste e nossos, considerando 

os objetivos e conceitos de ambos, de forma reflexiva. 

 

Frida 
Ação de partilhar conhecimentos e práticas no sentido de construir, aprofundar e 

contextualizar atividades comunitárias (ou grupais) contribuindo para o crescimento 

de si mesmo e de outrem. 

 

Liz 
Representa o comprometimento e envolvimento social em prol de um determinado 

objetivo, no qual os sujeitos envolvidos no processo de colaboração são partícipes 

ativos, tornando-se sujeitos reflexivos e co-criadores na ação colaborativa. 

 

 

Manabu 

É um processo de identificação e comprometimento com determinado segmento, 

ação empreendedora, estudos sistemáticos de iniciativas em equipe e/ou ação de um 

sujeito em prol de objetivos gerais e específicos uníssonos. Além disso, colaborar é 

contribuir com o processo democrático. 

 

Camile 
É o processo de trabalho de sujeitos comprometidos e que conjuntamente 

reestruturam conceitos, experimentam situações e, tomam decisões em busca do 

crescimento individual e coletivo da equipe. 

Tarsila É trabalhar coletivamente com fins comuns. 

 

Georgina 
É um processo democrático, que visa uma ação ativa, participativa e reflexiva do 

sujeito, onde há uma troca múltipla, na criação de um vínculo de responsabilidade, 

construindo ligações específicas entre sujeitos. 

 

 

Anita 

É a participação engajada e consciente entre agentes e sujeitos, com determinadas 

experiências e conhecimentos, na construção de uma dada realidade mais eficaz e 

mais positiva para todos e todas envolvidas no processo. 

 

 

Pollyanna 

É democrática ação em teia gestora de forças interpessoais, acordadas por consenso 

provisório, em processo de negociação, que articula a reflexão conjunta e a partilha 

dos saberes, a fim de conciliar interesses comuns ou gerais com os pessoais, os quais 

têm início com a volição, com o empenho, com a interatividade, e culminam com co-

geração e co-construção de trabalho em prol de todos. 

Quadro 14 - Reelaboração sobre o tema da Colaboração. 

Fonte: Coêlho (2008). 

Quanto à reelaboração conceitual de colaboração, no caso de Dürer, os conhecimentos 

prévios foram construídos e calcados em princípios alteritários e na solução de problemas 

comuns. Esse fato nos leva a perceber a colaboração com fim pragmático. A passagem da 

construção primeira à reformulada ocorreu de forma muito sutil, na qual o professor fez 

apenas algumas mudanças na antiga formulação, em que “Colaborar não é apenas ajudar em 

algo, mas sim buscar soluções com o outro, para problemas que não são apenas do outro, mas 

também meus”. Na nova versão, Dürer mantém o caráter relacional do termo, a visão de 

identificação e/ou de convergência de objetivos, solução de necessidades por entre os 

envolvidos, e acentua a função afirmativa da asserção: “é uma busca de soluções com o outro 
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para os problemas deste e nossos, considerando os objetivos e conceitos de ambos, de forma 

reflexiva”. O conceito de colaboração reformulado apresenta a influência do pensamento que 

vem assumindo, nas últimas décadas, importância capital nas investigações educacionais no 

Brasil e no mundo – aquele que concebe o ensino como atividade reflexiva (LIBÂNEO, 

2004). Sob a ação reflexiva, para esse autor, o professor se posiciona como sujeito epistêmico, 

aquele que articula as informações às condições conjunturais para melhor compreender, 

(re)agir histórica, social e culturalmente sobre o meio em que vive, a fim de se 

recontextualizar nos prismas identitários, profissionais e curriculares. Essa atividade reflexiva, 

segundo Alarcão (2003), promove a conscientização das características necessárias ao 

desenvolvimento de identização profissional, no permanente movimento de redesenho 

formativo e profissional, constitutivos das profissões nos tempos atuais. 

Outra influência aproximada é a que podemos traçar como ideário vigotskiano, em 

primeira instância ao relativo à importância da linguagem na constituição do sujeito, dos 

processos identitários; ladeando estes, oferecem suporte para a sua permanente reformulação 

e permeabilidade múltipla, conforme as necessidades cronotópicas, considerando os planos 

subjetivo, social e organizacional, acompanhando, desse modo, o movimento característico da 

vida. Inscrito também nesse ideário, encontramos o conceito de colaboração associado ao 

conceito de mediação, que, por seu turno, mantém parentescos semânticos com o princípio 

identitário/alteritário concernente à promoção e desenvolvimento do outro pelo processo de 

aprendizagem. 

Em certa medida, sob outros olhares aproximativos, a visão düreana sobre o tema 

mantém laços semânticos com a afirmação de Ibiapina e de Magalhães (2003). Assim, a 

conjugação que Dürer promove entre colaboração, reflexão, segundo o seu conceito, é ampla, 

pois, contempla a afetividade, o espírito gregário, a cognição e a postura crítica sobre o 

mundo interior, social e organizacional. 

A reformulação de Dürer diverge dos conhecimentos prévios apenas no que concerne 

à acentuação afirmativa e na forma de como a relação se estabelece – através da reflexão. 

Realmente, só podemos nos posicionar eficazmente sobre algo após reflexão. 

Em um olhar sob o ponto de vista lógico, vê-se que a reformulação de Dürer foi 

considerada como definição em virtude do caráter particularizante que apresenta.  

Enquanto Dürer quase não modificou sua formulação prévia, Frida assim inicia sua 

construção primeva: “Co-laborar, laborar conjuntamente, trabalhar junto, um ajuda o outro. 

Não se pode fazer colaboração sozinho. Ação partilhada. Reconhecer que o outro precisa de 

você e você precisa do outro”. Enquanto na sua re-elaboração, a colaboração é percebida por 
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Frida como “Ação de partilhar conhecimentos e práticas no sentido de construir, aprofundar e 

contextualizar atividades comunitárias (ou grupais), contribuindo para o crescimento de si 

mesmo e de outrem”. Permanece, pois, o sentido da relação identitário/alteritária atrelado à 

noção de partilha e de trabalho conjunto. O que Frida acentua com mais força refere-se à 

substituição da necessidade mútua pela construção, sob a condição do trabalho partilhado, que 

visa o crescimento de si e de outrem. 

Os conhecimentos prévios de Frida de colaboração foram erigidos sob a condição de 

partilha, calcados na alteridade e norteados pela necessidade mútua. O que a reformulação 

traz de novo sobre os sujeitos envolvidos, relativamente ao seu fazer comum ou partilhado, 

diz respeito ao trabalho de construção, aprofundamento e contextualização das atividades, que 

podem, dessa maneira, concorrer para o crescimento mútuo. A reelaboração de Frida 

apresenta características promissoras para o estreitamento de laços pessoais, sociais e 

organizacionais por entre os membros da categoria envolvidos na ação.  A nossa afirmação 

encontra abrigo na articulação “partilha de conhecimentos e prática no sentido de construir, 

aprofundar e contextualizar atividades comunitárias (ou grupais), contribuindo para o 

crescimento de si mesmo e de outrem”. Em suma, uma articulação entre teoria e prática 

partilhada, por isso mesmo vista sob múltiplos olhares. Essa articulação encontra paralelismo 

na afirmação de Freire (2004, p. 197), que diz: “a boa prática não recusa a teoria nem esta 

rejeita a prática”; daí a necessidade de articulá-las como procedeu Frida. Pelos motivos 

expostos, o autor ratifica o que dissera antes, “não há prática autêntica nem verdadeira teoria 

fora da unidade dialética entre teoria e prática” (FREIRE, 2004, p. 197). É ainda em Freire 

(2004) que buscamos razões para mostrar que a mediação é favorecida pela consciência de 

nossa incompletude. Para o autor, é esse sentimento que nos lança em um processo de busca. 

Por essa razão, cada integrante é mediador e mediado pelos demais parceiros, forma-

se, assim, a teia mediacional da qual falou a autora Magalhães (2002) na ação colaborativa. 

Na mediação há uma preocupação entre parceiros, no sentido freireano do termo, na qual 

consiste a parceria. Dessa última, decorre o sentido moral ou ético desse agir colaborativo – a 

aprendizagem e co-construção de processos identitários de ser e estar pessoal e 

profissionalmente conectados ou pertencentes a uma comunidade reflexiva que se rege pelo 

princípio democrático de conferir vez e voz a todos, pela possibilidade de mediação de cada 

um e pela negociação que se estabelece. Portanto, não se trata apenas de uma discussão de 

conhecimentos por um conjunto de pessoas, mas uma co-construção de conhecimentos pela 

apropriação das práticas cotidianas à luz da teoria, considerando a relação 

identitário/alteritária. 
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Colaborar para Liz, no primeiro momento, era apenas somar forças para determinada 

ação, mas a reelaboração traz elementos novos a esses conhecimentos prévios de Liz, quais 

sejam: o comprometimento e o envolvimento social em prol de determinado objetivo. Para 

Liz, no trabalho em colaboração, os sujeitos estão ativamente envolvidos, na qualidade de 

partícipes, tornando-se sujeitos reflexivos e co-criadores na ação colaborativa. Os 

conhecimentos prévios de Liz de colaboração são tratados de modo sucinto e generalista, 

enquanto na sua forma reelaborada, Liz tece mais detalhes e localiza a colaboração no campo 

da Investigação Colaborativa, conferindo-lhe feição particularizada. Os atributos, por ela 

apresentados – comprometimento, envolvimento social em prol de objetivo comum, 

participação ativa, reflexão e co-criação – podem, na maioria dos casos, ser aplicados ao 

modo de trabalho da Investigação Colaborativa. 

Nas duas formas de exprimir o que seja colaboração, conhecimentos prévios e 

reelaboração, Manabu apresenta a ação colaborativa com facetas bem distintas. Na primeira, 

ela surge fracionada, em palavras que evocam o que ele sente como colaboração; algumas 

delas, até a outros princípios e ações, como ocorre com a palavra cooperação, a qual encerra 

pontual e momentânea  implicação do sujeito, além de favorecer, algumas vezes, apenas uma 

das partes. Contudo, Manabu, ao re-elaborar, no segundo momento, suas ideias, estas são 

organizadas em orações encadeadas, as quais evidenciam como características da 

colaboração, no que refere aos sujeitos. Manabu cita a identificação e o comprometimento 

para com determinado segmento. Por outro lado, no que tange à ação em si, ele destaca como 

características – ação empreendedora, estudos sistemáticos de iniciativas em equipe e/ou ação 

de um sujeito em prol de objetivos gerais e específicos. Ao reputar as ações e ou iniciativas 

em um sujeito, Manabu particulariza muito a reeleboração. Esse professor finaliza seu 

pensamento sobre o tema com a afirmação de que colaborar é contribuir com o processo 

democrático. 

Camile é mais uma em que as duas formulações – os conhecimentos prévios e a re-

elaboração de colaboração – são bem distintas do ponto de vista qualitativo. O sentido 

atribuído ao tema em questão surge nos conhecimentos prévios de Camile como forma de 

participação, de conhecimento conjunto, de situação partilhada e tomada de decisões em prol 

do grupo. Na re-elaboração, a expressão “grupo de pessoas” é substituída por “sujeitos 

comprometidos”, uma mudança perceptual qualitativa de como a professora concebe os 

implicados na ação colaborativa. Camile inclui, nessa nova elaboração, a reestruturação 

conjunta dos conceitos, o crescimento individual e da equipe. Ao substituir a palavra grupo 

por equipe, Camile adere ao que assevera Cortelazzo (2000), para a qual o trabalho em equipe 
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demanda colaboração, pois inclui volição na implicação ou adesão dos sujeitos, ação ativa e 

descentralizada dos envolvidos, essência democrática e interdependente das ações para a co-

construção de algo de interesse comum. O fato de muitos membros estarem imbuídos na 

construção de tarefa coletiva requer definição de tarefas e consenso provisório, os quais são 

negociados ao longo do processo. 

Os conhecimentos prévios de colaboração, de Tarsila, têm como âmago a “relação de 

entrega/recebimento em troca de algo”, o qual ao ser reelaborado assume nova acepção, como 

podemos perceber, “é trabalhar coletivamente com fins comuns”. A mudança ocorreu no 

modo de ela apreender o significado do colaborar, que passa da simples troca, para um 

construir junto. Sob esse enfoque, temos, além de contemplar a relação identitário/alteritária, 

consenso e princípio democrático. Ainda podemos derivar dessa última formulação, a relação 

de pertencimento que reside nesse construir junto.  

A colaboração aparece nos conhecimentos prévios de Georgina como “capacidade que 

temos de manifestar a nossa contribuição em alguma coisa. É ajudar e, de certa forma, 

resolver situações-problemas”. Porém, na reelaboração, a colaboração surge como “processo 

democrático, que visa uma ação ativa, participativa e reflexiva, por parte do sujeito, onde há 

uma troca múltipla, na criação de um vínculo de responsabilidade construindo ligações 

específicas entre sujeitos”. 

Para Anita, a colaboração aparece na formulação dos conhecimentos prévios como 

“uma ação entre pessoas que se entendem e compartilham ideias similares. Pessoas que 

pactuam objetivos comuns”. Entretanto, colaboração ganha novos significados na re-

elaboração: “é participação engajada e consciente entre agentes e sujeitos com determinadas 

experiências e conhecimentos, na construção de uma dada realidade mais eficaz e mais 

positiva para todos e todas envolvidos no processo”. Nessa segunda versão, a colaboração 

deixa a frieza das condições dos conhecimentos prévios e assume o calor e a dinâmica da 

participação engajada e consciente entre sujeitos. Ao lado do que foi evidenciado, esses 

sujeitos têm experiências e conhecimentos que os capacitam para a “construção de uma 

realidade que desejam de forma mais eficaz e mais positiva”. Quando Anita frisa que essa 

realidade construída é para “todos e todas envolvidos no processo”, põe em cena a questão de 

gênero, tão cara, nos tempos atuais, e que tem essência ética, reconhecendo o feminino como 

força de contexto em processo de mudança e, também, como critério democrático. 

No significado de colaboração, nas duas formas de nossa própria construção, os 

atributos são quase os mesmos, apresentando apenas algumas pequenas mudanças. Na 

primeira, o termo é tomado como processo; e, na reformulação, estabelece-se a forte 
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influência conceitual de Magalhães (2002) que adota a metáfora da teia. Assim, nessa segunda 

formulação, a colaboração apresenta-se como filiação teórica daquela metáfora. 

Na formulação dos conhecimentos prévios, a colaboração para nós: 

É um processo interativo e co-geracional de trabalho consensual provisório, 

negociação e reflexão continuada, que compreende adesão volitiva dos integrantes, 

empenho individual, no qual a totalidade desses empenhos se volte para o sentido do 

desenvolvimento e crescimento dos valores, atitudes e conhecimentos do conjunto 

dos sujeitos (Id. ibid.).  

Em um segundo momento, o da reelaboração, a colaboração assume a seguinte feição 

conceitual: “é democrática ação em teia gestora de forças interpessoais, acordadas por 

consenso provisório, em processo de negociação, que articula a reflexão conjunta e a partilha 

dos saberes, a fim de conciliar interesses comuns ou gerais com os pessoais, os quais têm 

início com a volição, com o empenho, com a interatividade, e que culminam com co-geração 

e co-construção de trabalho em prol de todos”. Essa nova forma tem afinidades com o 

conceito-chave de colaboração: “É o procedimento interativo, consensual e mediacional que 

oportuniza a expressão democrática de ideias e o posicionamento de integrantes de uma 

equipe, em que pesam suas convicções, dúvidas e valores referentes a tema em discussão”. 

Então, de maneira geral, houve mudanças nas concepções conceituais de colaboração; 

algumas retrocederam, outras permaneceram no mesmo patamar e houve as que avançaram. 

Por fim, a Equipe Tear elaborou o significado que confere ao tema da colaboração, e 

que apresentamos a síntese no Quadro 15, a seguir. 

COLABORAÇÃO – REELABORAÇÃO CONJUNTA 

Codinome Significados 

 

Equipe Tear 
É um contexto relacional em que os elementos componentes: ação conjunta, 

princípio democrático, reflexividade, volição, negociação, consenso provisório, 

interatividade e dialética amalgamam-se intermitentemente nas ações mediadas dos 

sujeitos co-criadores, promotores da aprendizagem e desenvolvimento mútuos. 

Quadro 15 - Conhecimentos Prévios e a Reelaboração sobre a Colaboração. 

Fonte: Coêlho (2008). 

A reformulação ocorreu após discussões várias, sobre o tema. Só depois da negociação 

é que o conceito co-construído pela equipe se deu. A concepção da equipe, os significados da 

colaboração enredados, conferidos remeteram, em termos mais amplos, ao que denominamos 

de “contexto relacional”, no qual estão inscritos os elementos essenciais que o integram: ação 

conjunta, princípio democrático, reflexividade, volição, negociação, consenso provisório, 
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interatividade e dialética. Todos estes se amalgamam intermitentemente nas ações mediadas 

dos sujeitos que, nesse caso, são percebidos como co-criadores, co-promotores da 

aprendizagem e do desenvolvimento mútuo. 

Uma vez apresentadas as reformulações sobre colaboração em nível individual e 

coletivo, partimos para a detecção do nível de formulação conceitual das construções para as 

quais nos voltamos, conforme Quadro 16, a seguir. 

IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL DE FORMULAÇÃO CONCEITUAL - COLABORAÇÃO 

 

Codinome 

Nível de  

Formulação 

Conceitual 

 

Conhecimentos Reformulados 

 

Dürer 

 

 

 

 

Definição 

 

 

É uma busca de soluções com o outro para os problemas deste e nossos, 

considerando os objetivos e conceitos de ambos, de forma reflexiva. 

 

 

Liz 

Representa o comprometimento e envolvimento social em prol de um 

determinado objetivo, no qual os sujeitos envolvidos no processo de 

colaboração são partícipes ativos, tornando-se sujeitos reflexivos e co-

criadores na ação colaborativa. 

Tarsila É trabalhar coletivamente com fins comuns. 

 

 

 

Manabu 

 

 

 

Transição 

 

 

É um processo de identificação e comprometimento com determinado 

segmento, ação empreendedora, estudos sistemáticos de iniciativas em 

equipe e/ou ação de um sujeito em prol de objetivos gerais e específicos 

uníssonos. Além disso, colaborar é contribuir com o processo 

democrático. 

 

 

Camile 

É o processo de trabalho de sujeitos comprometidos e que, 

conjuntamente, reestruturam conceitos, experimentam situações, e 

tomam decisões em busca do crescimento individual e coletivo da 

equipe. 

 

 

Georgina 

 

 

 

 

 

 

 

Conceituação 

É um processo democrático, que visa uma ação ativa, participativa e 

reflexiva do sujeito, onde há uma troca múltipla, na criação de um 

vínculo de responsabilidade, construindo ligações específicas entre 

sujeitos. 

 

 

Anita 

É a participação engajada e consciente entre agentes e sujeitos, com 

determinadas experiências e conhecimentos, na construção de uma dada 

realidade mais eficaz e mais positiva para todos e todas envolvidas no 

processo. 

 

 

Frida 

Ação de partilhar conhecimentos e práticas no sentido de construir, 

aprofundar e contextualizar atividades comunitárias (ou grupais), 

contribuindo para o crescimento de si mesmo e de outrem. 

 

 

Pollyanna 

É um democrático conjunto de ações em teia gestora de forças 

interpessoais, acordadas por consenso provisório, em processo de 

negociação, que articula a reflexão conjunta e a partilha dos saberes, a 

fim de conciliar interesses comuns ou gerais com os pessoais, os quais 

têm início com a volição, com o empenho, com a interatividade, e, 

culminam com co-geração e co-construção de trabalho em prol de todos. 

Quadro 16 - Síntese sobre identificação do nível de elaboração conceitual da Reelaboração sobre a 

Colaboração. 

Fonte: Coêlho (2008). 
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Nesse momento da investigação, afirmamos, conforme os quadros componentes deste 

plano ou faceta analítica, nesse caso, os aspectos lógicos, que as reformulações de Dürer, de 

Liz e de Tarsila se encontram em nível de definição. Cada um deles particularizou a 

colaboração, segundo o seu olhar: para Dürer é busca de soluções; Liz a inscreve apenas no 

âmbito da Investigação Colaborativa; e Tarsila considera a colaboração como trabalho. Pelos 

motivos elencados, as reformulações conceituais desses professores foram consideradas em 

nível de definição. 

Outros, como Manabu e Camile apresentam reformulações em nível de transição entre 

a caracterização e a conceituação, ao ponto de as considerarmos tendendo para a 

conceituação. 

As reformulações de Georgina, Anita, Frida e Pollyanna apresentaram características 

gerais e específicas, e nexos relacionais em nível de suficiência conceitual. Desse modo, 

houve maior ocorrência de reformulações em nível de conceituação. 

Após a análise das reformulações conceituais referentes à colaboração, 

prosseguiremos com trabalho análogo a esse, só que com outro teor, o que a este se segue 

versa sobre reflexão. 

4.2 A Reflexão 

Nesse ensejo, debruçar-nos-emos sobre o tema já anunciado – o da reflexão –, de 

crucial importância para esta modalidade investigativa, e, de modo particular, para os que se 

identificam com o paradigma da reflexividade no âmbito educacional. 

Os conhecimentos prévios dos partícipes de reflexão foram, na maioria dos casos, 

lacônicos, fato do qual podemos intuir que foram utilizados poucos indícios para a formulação 

desses conhecimentos. Após uma primeira leitura, procedemos sua primeira categorização, 

bem geral e com base na quantidade de indícios – oligossêmicos e plurissêmicos. Assim, 

àqueles que apresentaram poucos atributos e sentidos, ao exprimirem seus conhecimentos 

prévios sobre esse tema, denominamos de oligossêmicos, a maioria deles se situa nessa 

categoria. Por outro lado, aqueles que apresentaram variedade de sentidos foram, por nós, 

considerados plurissêmicos. 

A segunda categorização foi feita, restrita ao âmbito dos sentidos, a qual tem Japiassu 

e Marcondes (1996), seus propositores, que consideraram dois sentidos – um amplo e um 

sentido restrito do fenômeno. Percebemos que alguns dos partícipes apresentaram dados de 

ambos os sentidos. Por isso, essa categoria foi, por nós, dividida em três possibilidades: os 
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que se detiveram somente em sentido amplo; aqueles que apresentaram dados somente em 

sentido restrito; e, finalmente, os que continham ambos os sentidos. 

Os sentidos atribuídos ao fenômeno reflexivo, de modo amplo foram: perceber, re-

pensar, conscientizar, planejar e analisar. Enquanto no continente restrito foi o duo 

questionamento/relação. Na categoria dos significados segundo a categoria pansemântica, que 

abrange ambos os sentidos, temos: pensar crítico, pensar prático e reflexão/relação. 

Anita assim expressa os conhecimentos prévios de reflexão: 

Pensamento, avaliação, desconstrução. Re-visão. Ação de pensar em algo que possa 

ser refutável ou não. Ação que possa repensar o cotidiano ou algo importante, na 

nossa vida. Maneira ou a metodologia usada para dar aula, re-pensar os pressupostos 

teóricos do ensino da Arte. 

Esses conhecimentos nos são apresentados sob a forma de caleidoscópio semântico, 

por assumirem muitas facetas com diferentes sentidos. As palavras apresentadas por Anita 

revelam sua preocupação em atingir maior consciência da prática, avaliação, desconstrução, 

re-visão e método. 

Os conhecimentos de Anita iniciam com a própria identificação do fenômeno 

reflexivo ao pensamento, passando por uma visão hermenêutica do pensar, prossegue como 

avaliação, desconstrução, re-visão, até chegar à concepção de metodologia. Não estão 

dispostos segundo um sistema organizado, pois cintilam randomicamente. Porém sua lucidez 

e pertinência lhe conferem densidade. 

Em Anita, podemos encontrar a reflexão tanto no sentido amplo quanto no sentido 

restrito. O trecho, “pensamento, avaliação, desconstrução. Re-visão. Ação de pensar em algo 

que possa ser refutável ou não. [...],” ratifica a afirmação no sentido amplo. 

A concepção crítica aparece no fragmento, no qual a reflexão é evidenciada como 

“ação que possa repensar o cotidiano ou algo importante, na nossa vida. Maneira ou a 

metodologia usada para dar aula, re-pensar os pressupostos teóricos do ensino da Arte”. Aqui 

aparece o par dialético prática-teoria, mas com vistas a uma aplicação – a prática docente em 

Arte. É nesse trecho que a expressão latina nos parece exata, própria. O verbo reflectere, 

referido por Demo (2002), aparece “com o significado de ver, curvar-se, voltar-se para trás”. 

No caso específico de Anita, o termo se volta para o cotidiano, a aula, os pressupostos 

teóricos do ensino da Arte. Ao expressar os conhecimentos prévios de reflexão, Anita 

confirma a afirmação de Demo ao dizer que a reflexividade é uma característica dos seres 

racionais conscientes, pois todos pensamos naquilo que fazemos. 
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A fala de Anita apresenta as três noções semânticas de reflexão a que Demo se 

reportou - consciência dos próprios atos, relação direta entre o sujeito e as situações práticas 

em que ele se encontra e, por último, como pensamento dialético. 

Do ponto de vista lógico, Anita apresenta atributos considerados essenciais e 

necessários ao conceito de reflexão. O grau de abstração atingido é significativo, portanto, 

esses conhecimentos prévios apresentam um reducionismo do fenômeno refletir apenas ao 

pensamento. Ao lado disso, carecem de alguma sistematização, logo, consideramos a 

formulação de Anita em nível de transição. 

Os conhecimentos prévios de Tarsila são lacônicos, e, para ela, reflexão é “perceber as 

ideias do sujeito”. A escolha do verbo perceber denuncia como o sujeito se posiciona, no 

mundo das ideias, relativamente a determinado fenômeno e se refere a um modo particular de 

concebê-lo.  

O sentido que Tarsila confere à reflexão inscreve-se no mundo das ideias. Nestes 

conhecimentos, reflete-se uma concepção generalista de reflexão, à qual se referiram Japiassu 

e Marcondes (1996). Neste caso, a aproximação do fenômeno reflexivo à ideia de 

pensamento. 

Os conhecimentos prévios de Tarsila, apesar de apresentarem indícios necessários ao 

conceito de reflexão, não são suficientes para dar conta do fenômeno reflexivo. Por esses 

motivos, consideramos a formulação conceitual de Tarsila em nível de caracterização.  

Frida percebe reflexão do seguinte modo: “pensamento crítico, prático, e atitude de 

repensar ou de reorganizar informações. Planejamento de ensino”. Assim, reflexão, para 

Frida, evidencia as três maneiras semânticas de reflexão, apontadas por Demo (2002). São 

elas: a consciência dos próprios atos, que se substancia no pensar, que o „repensar‟ enfatiza; a 

relação direta entre o sujeito e as situações práticas em que ele se encontra, que é o 

pensamento prático, aludido por Frida; e o pensamento dialético, que ela denomina de 

pensamento crítico. 

Sob a ótica da lógica, Frida apresentou atributos necessários e suficientes para compor 

suas ideias sobre reflexão; somando-se a essas, os seus conhecimentos prévios apresentam 

elevada abstração, contudo, do mesmo modo que aconteceu com Anita, ela reduz o fenômeno 

reflexivo ao pensamento. Por essa razão, consideramos sua formulação em nível de transição. 

Manabu diz que reflexão é “re-pensar sobre algo”. Essa fala, semelhante a outras, 

remete à noção geral de reflexão. Outra recorrência aqui encontrada reside na ideia do „voltar-

se para‟, que está presente na formulação de Manabu e consiste no voltar-se para ação 

passada, um pensar sobre a ação. O pensar é enfatizado, através da utilização da partícula re, 
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que confere a ideia de um pensar posterior ao acontecido, isto é, em certa medida, trata-se de 

trazer o passado para o presente, através do pensamento.  

Os conhecimentos prévios de Manabu, apesar de apresentarem indício necessário ao 

conceito de reflexão, não são o bastante para refletir a complexidade do fenômeno reflexivo. 

Em função do exposto, consideramos a formulação conceitual de Manabu em nível de 

caracterização. 

Em Georgina, encontramos reflexão como “conscientização natural da ação estudada”. 

A concepção de reflexão como conscientização compreende o sentido amplo do termo, em 

conformidade com o que dizem os autores Japiassu e Marcondes (1996). Quanto ao fato de 

Georgina compreender que a ação reflexiva é natural, essa afirmativa é válida, para todos os 

seres racionais conscientes, como bem o disse Demo (2002). O ponto de estrangulamento 

acontece quando ela fecha a ação reflexiva à ação estudada. 

Os conhecimentos prévios de Georgina, a despeito de apresentarem indício necessário 

ao conceito de reflexão, esse, contudo, não é suficiente para dar conta do fenômeno reflexivo. 

Em função disso, consideramos a formulação conceitual de Georgina em nível de 

caracterização. 

Para Camile, reflexão consiste em “pensamento, planejamento, organização; ação 

pensante do planejamento”. Podemos dizer que ambas as ideias contidas na fala de Camile 

dizem coisas semelhantes. A percepção de reflexão como pensamento enquadra-se na noção 

ampla do termo. Na segunda parte da ideia, Camile traça a identificação de reflexão com o 

planejamento. Existe, imanente nesse todo, o germe de preparação para algo futuro. Reflexão, 

especialmente neste caso, não tem um fim em si mesma, é uma ação que se projeta para o 

futuro, é ação que carrega o sentido de artefato utilitário, pois serve para aplicação imediata. 

Os conhecimentos prévios de Camile apresentam os indícios enumerando-os. Tratam-

se de atributos necessários ao conceito de reflexão, contudo, não são suficientes para dar 

conta do fenômeno reflexivo. Por esse motivo, consideramos a formulação conceitual de 

Camile em nível de transição fronteiriça à caracterização. 

Liz exterioriza os seguintes conhecimentos prévios de reflexão: “é o questionamento 

intrapessoal. É uma relação interpessoal. Essa relação é para uma convivência saudável na 

comunidade”. 

Ao afirmar que reflexão é “questionamento intrapessoal”, Liz inscreve suas ideias no 

sentido restrito do termo - como ação de introspecção - que caracteriza a consciência crítica, 

questionadora e autocrítica, conforme Japiassu e Marcondes (1996). Por outro lado, ao 

afirmar que o fenômeno reflexivo é “uma relação interpessoal”, ela produz, em parte, um 
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reducionismo, o fato de a ação reflexiva ser relacional é inquestionável, e se alinha com o 

pensamento de Demo (2002), quando ele afirma que o cerne da reflexividade é relacional, 

pois se situa na relação entre o pensar e o fazer, entre o conhecer e o agir. Porém, Liz 

identifica reflexão com harmonia, e acrescenta que esta relação se volta para uma convivência 

saudável na comunidade. Mas quem garante que toda harmonia é saudável? 

Os termos utilizados por Liz são próprios da teoria sociohistórica, cujas bases teóricas 

muito devem à mediação interpessoal. Esse fato pode ter contribuído para ela ter produzido 

um viés. 

Os conhecimentos prévios de Liz, apesar de apresentarem indícios necessários ao 

conceito de reflexão, não são suficientes para dar conta do fenômeno reflexivo. Por isso, 

consideramos a formulação conceitual de Liz em nível de caracterização. 

Para nós, contudo, a reflexão é concebida como “ação do pensar crítico sobre a prática, 

que traz o passado para o presente com vistas ao planejamento de ação futura”. Trata-se de 

uma concepção no sentido amplo do termo, que remete ao movimento de mudança de ação, 

considerando o atrelamento às diferentes temporalidades. Nessa construção, podemos 

perceber a relação ação-pensar crítico-ação futura. 

Na perspectiva da lógica, nós apresentamos atributos necessários e suficientes para 

compor suas ideias sobre reflexão, além de seus conhecimentos prévios, portanto, 

consideramos sua formulação em nível de conceito. 

Dürer usa uma concisão quase lacônica para expressar como significa os conceitos 

prévios sobre reflexão: “análise da prática para melhorá-la”. A primeira coisa que percebemos 

é que ele concebe reflexão no sentido amplo – como análise –, mas não fica só aí. O termo 

aparece relacionalmente; na opinião de Demo (2002), situa-se na relação entre o pensar e o 

fazer, entre o conhecer e o agir. Tais conhecimentos revelam pronunciada tendência 

pragmática e uma hipertrofiada preocupação com a melhoria da prática por parte de Dürer. A 

sequência por ele apontada, ação-análise-ação melhorada, faz-nos lembrar da reflexão de 

inspiração freireana, ação-reflexão-ação, porém não podemos, de todo, inscrevê-la nas 

teorizações sobre reflexão em Freire, em virtude de que os conhecimentos de Dürer carecem 

de um ponto fulcral, para o autor em foco, que é a consciência política. Apesar disso, ele 

aponta claramente para uma mobilização do sujeito referente à sua própria ação, no sentido de 

melhorá-la, isto é, com vistas à mudança. 

Os conhecimentos prévios de Dürer apresentam alguns indícios necessários e outros 

suficientes ao conceito de reflexão, embora o conjunto desses atributos não dê conta da 
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complexidade do fenômeno reflexivo. Assim, consideramos a formulação conceitual de Dürer 

em nível de caracterização. 

Isto posto, o Quadro 17 sumaria tudo o que foi analisado e, em seguida, apresentamos 

algumas considerações parciais sobre o tema ora em discussão. 

 

SIGNIFICADO 

ATRIBUÍDO 

 

CONHECIMENTOS PRÉVIOS 

REFLEXÃO 

IDENTIFICAÇÃO 

NÍVEL DE 

FORMULAÇÃO 

 

CODINOME 

Perceber Perceber as ideias do sujeito.  

 

Caracterização 

Tarsila 

Re-pensar Re-pensar sobre algo. Manabu 

Conscientização Conscientização natural da ação 

estudada. 

Georgina 

 

Planejamento 

Pensamento, planejamento, organização. 

Ação pensante do planejamento. 

Transição 

Caracterização 

 

Camile 

Análise Análise da prática para melhorá-la. Definição Dürer 

 

Questionamento/ 

relação 

É o questionamento intrapessoal. É uma 

relação interpessoal. Essa relação é para 

uma convivência saudável na 

comunidade. 

 

Caracterização 

 

Liz 

 

 

 

Pensar Crítico 

 

 

 

Pensar Prático 

 

 

 

Reflexão/relação 

Pensamento, avaliação, desconstrução. 

Re-visão. Ação de pensar em algo que 

possa ser refutável ou não. Ação que 

possa repensar o cotidiano ou algo 

importante, na nossa vida. Maneira ou a 

metodologia usada para dar aula, re-

pensar os pressupostos teóricos do ensino 

da Arte. 

 

 

 

 

Transição 

 

 

 

 

 

 

 

Anita 

Pensamento crítico, prático, e atitude de 

repensar ou de reorganizar informações. 

Planejamento de ensino. 

 

Frida 

Ações do processo do pensar crítico 

sobre a prática, que traz o passado para o 

presente com vistas ao planejamento de 

ação futura. 

 

Conceito 

 

Pollyanna 

Quadro 17 - Conhecimentos prévios dos partícipes sobre reflexão. 

Fonte: Coêlho (2008). 

A despeito das discussões sobre o tema da reflexividade já contarem com algumas 

décadas, no cenário da educação, em nível mundial e de Brasil, os conhecimentos prévios ora 

apresentados demonstram que ainda são necessárias muitas discussões para o seu 

amadurecimento, considerando, que a maioria dos conhecimentos prévios em tela apresentou 

apenas uma das facetas do fenômeno reflexivo. 
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Tais conhecimentos, porém, apresentam uma variedade de significados que o 

fenômeno da reflexão pode assumir para diferentes sujeitos. Existem pontos comuns, em 

termos de maioria, como é o caso da preocupação com o atrelamento da reflexão com a díade 

teoria-prática, que, sob a perspectiva da captação fenomênica, nesse caso específico – 

reflexividade – evidencia o cerne da sua essência, o fator relacional. Outra característica 

captada a partir desses conhecimentos prévios foi que os sujeitos percebem a reflexão em 

proximidade com a realidade cotidiana. 

No que tange à lógica formulação conceitual, a maioria dos conhecimentos prévios 

apresenta-se em nível de caracterização, alguns em transição (caracterização/conceituação), e 

o restante é considerado em nível de conceito. 

Na tomada de posicionamento, para a análise dos conhecimentos em tela, foi 

considerado como critério o conceito-chave que se segue: “processo volitivo de análise 

solitária ou conjunta de apreensão de fenômeno, com a finalidade de detectar pontos passíveis 

de (re)planejamento, (re)elaborações, (des)(re)construções parciais ou totais da natureza 

interior e/ou exterior ao sujeito, com vistas a um novo agir”. 

Assim, o momento que a este se pospõe é o da reformulação dos conceitos 

anteriormente abordados. Nesse sentido, discorremos sobre a reelaboração de reflexão. 

Em todo processo devemos levar em conta a incerteza, portanto, é plausível 

considerarmos a ecologia da ação moriniana, a qual prevê, dentre outros, que a ação pode 

sofrer desvios. E esse, foi o caminho que a equipe teve que enveredar, quando da ação de 

reelaborar os significados atribuídos à reflexão. 

Tal fato constituiu-se em um duplo pesar para nós; primeiro, pelo fato de a 

reelaboração individual não ter ocorrido, deixamos de exercitar um pouco da lógica dialética. 

Em segundo lugar, por ter sido justamente na reelaboração da reflexão. A reflexão é um tema 

por demais caro para todos nós, não só por ser uma das temáticas mais discutidas nas últimas 

décadas, mas por sua função, em todo o processo formativo, que a Investigação Colaborativa 

requer, e também por ser uma forte marca da historicidade e da humanidade. O exercício da 

reflexão da prática, da práxis, faz dos seres humanos seres de vontade, ampliando sua ação 

sobre o mundo, transformando-os ao tempo em que aqueles também se transformam.  

A ação reflexiva requer volição por parte do sujeito, mas só ela não é suficiente, pois, 

no nosso caso, o tempo conspirou contra nós. O fato de as reuniões terem sido muito longas, e 

esta ter sido uma das últimas abordagens, somando-se a esta, ocorriam alta hora da noite, os 

partícipes não tiveram condição nem tempo hábil para reformular, individualmente, os 

conhecimentos prévios de reflexão. Se eles tivessem sido elaborados, demandaria mais tempo, 
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porque, após a reconstrução, teríamos que lê-los e discuti-los, como seria o ideal, para, então, 

procedermos à reformulação conjunta.  

Pelos motivos já apresentados anteriormente, fomos forçosamente levados a ler e a 

discutir os conhecimentos prévios de reflexão, e ir direto para a reelaboração conjunta, 

apresentada no Quadro 18, a seguir. 

Quadro 18 - Conhecimentos Prévios / Reelaboração sobre a Reflexão. 

Fonte: Coêlho (2008). 

O conceito reelaborado pela Equipe Tear, composta por identidades/alteridades, 

processou-se sob a égide da reflexão dialética, referente à triaxialidade das díades 

(des)(re)construção, teoria/prática e ensino/aprendizagem. A reformulação conjunta, em 

apreço, pode ser vista sob as lentes das três leis da dialética: 

1 Da passagem da quantidade à qualidade (e vice-versa). 

2 Da interpenetração dos contrários. 

3 Da negação da negação. 

A primeira lei encerra a mudança e o movimento no centro. Konder (2006) lembra que 

o processo de transformação, através da qual existem, pode passar por períodos de diferentes 

ritmos – lentos ou de aceleração.  

Oliveira et al. (2007) afirmam que esta lei explica como se dão as mudanças. Ao nos 

reportarmos à reformulação, percebemos que ela enseja mudanças no processo de ensino, de 

aprendizagem e de si próprio. A transformação é, dessa forma, possibilidade que transita tanto 

no plano individual quanto no social. 

A segunda lei, segundo Konder (2006, p. 58), lembra-nos que: 

Tudo tem a ver com tudo, os diversos aspectos da realidade se entrelaçam e, em 

diferentes níveis, dependem uns dos outros, de modo que as coisas não podem ser 

compreendidas isoladamente, uma a uma, sem levarmos em conta a conexão que 

cada uma delas mantém com coisas diferentes. Conforme as conexões (quer dizer, 

conforme o contexto, em que ela esteja situada), prevalecem, na coisa, um lado ou 

IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL DE FORMULAÇÃO CONCEITUAL 

 CONJUNTA SOBRE REFLEXÃO 

 

Codinome Nível de Formulação 

Reconstrutiva 

 

Formulação 

 

 

Equipe Tear 

 

 

Conceito 

Atitude de desconstruir e reconstruir ideias partindo 

da práxis docente, à luz da teoria que lhe confere 

suporte, visando à transformação e melhoria de si 

próprio, do processo do ensino e da aprendizagem. 
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outro da sua realidade (que é intrinsecamente contraditória). Os dois lados se opõem 

e, no entanto, constituem uma unidade. 

De acordo com Oliveira et al. (2007), esta lei nos diz como o movimento se dá. Assim, 

no caso do nosso conceito, a práxis
3
 é o modo pelo qual consideramos que este movimento 

acontece em diferentes planos (individual, social e organizacional). Alinhamo-nos com a ideia 

de Kosik (2002) sobre a práxis, ao afirmá-la como a esfera do ser humano. É nela que este 

surge como ser que, ao desfrutar da sua sociohistoricidade, cria e recria a realidade. Na nossa 

perspectiva, um dos pontos altos das ideias sobre práxis defendidas por Kosik (2002, p. 222) é 

o que ele diz: “a práxis do homem não é atividade prática contraposta à teoria; é determinação 

da existência humana como elaboração da realidade”. A importância social da práxis pode ser 

evidenciada pelo que afirmam Oliveira et al. (2007): “ação do ser social, na qual se expressam 

os diferentes graus de compreensão (consciência) da relação teoria e prática”. A opinião de 

Freire (1996) sobre o tema vem completar sua importância, desta vez no âmbito da formação. 

Para ele, é fundamento da prática docente crítica, daí sua relevância na formação continuada. 

A terceira lei diz que cada unidade complementar supera uma a outra em movimento 

de síntese. Segundo Oliveira et al. (2007), esta lei nos dá a conhecer como se processa a 

superação. A nosso ver, essa ocorre pelas transformações advindas da práxis; e, parafraseando 

Freire (1996), do movimento do fazer, do pensar sobre o fazer, do refazer o novo fazer, 

segundo a teoria que o ilumina. Em suma, as transformações se dão em processos de 

(des)(re)construção das práticas tecidas com profunda estreiteza com a teoria para que nessa 

nova tessitura se revelem os sujeitos nas realidades reinventadas. 

A próxima análise refere ao tema cuja discussão se faz necessária, para a equipe, e por 

ser demais pertinente aos dias atuais – a identidade. 

4.3 A Identidade 

Os professores, atualmente, vivenciam a acentuada fragmentação que se espraia por 

entre os trabalhadores como um todo, sob o que muitos denominam de “modelo de 

competência”. Por sua vez, Ferretti (2003, p. 330) chama a atenção para o fato de esse modelo 

implicar a “exacerbação dos atributos individuais, em detrimento das ações coletivas na 

construção das identidades e espaços profissionais”. 

                                                 
3
 Para nós, práxis é reflexão sobre a prática em consonância com teorias que lhe conferem melhorias no 

replanejamento e nas ações futuras.  
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Ao lado disso, o conceito de competência encontra-se fortemente ligado ao trabalho de 

natureza capitalista. Assim, a crise do trabalho abre fissuras nas configurações identitárias às 

quais estão ligadas. 

As configurações identitárias são inseparáveis da crise da modernidade (DUBAR, 

2006), e podem apresentar-se como formas nominais (ou culturais) estatutárias (ou 

profissionais), reflexivas (ou ideológicas) e narrativas (ou singulares), mescladas umas as 

outras randomicamente. A mutabilidade e diversificação configuracional de identificações de 

si e de outrem ocorrem consoante os diferentes contextos históricos e culturais (CORREIA, 

2006, p. 11). 

Nesse sentido, Dubar (2006) sumaria quatro formas de identidade como modos de 

identificação dos indivíduos, conforme dois eixos, o societário e o comunitário. Esse autor as 

denomina de quatro apelações, cultural, narrativa, reflexiva e estatutária.  

Da forma comunitária do Nós, que modela completamente um Eu definido por sua 

genealogia e seus traços culturais (à qual chamei forma “cultural”), à forma 

societária, une Nós contingentes e dependentes das identificações estratégicas a Eus, 

perseguindo seus objetivos de sucesso econômico e de realização pessoal (à qual 

chamei de forma “narrativa”), encontrei, durante este périplo, duas  formas 

intermediárias particularmente interessantes: a aliança de um Nós comunitário e de 

uma forma de Eu ao mesmo tempo íntimo e voltada para o “interior” (à qual chamei 

de forma “reflexiva”) e a combinação de um Nós societário, de tipo estatal, 

burocrático, institucional e de uma estrutura do Eu de tipo estratégico orientado para 

o “exterior”(à qual chamei de forma “estatutária”) (DUBAR, 2006, p. 49). 

Dubar (2006), quando tomou como ponto de partida o par complementar 

identitário/alteritário, que, por seu turno, tem raízes norberteliaseanas, afirma a reciprocidade 

constitutiva de outra parte componente do par.   

Para que tenhamos sempre em mente o quão importante são as questões que giram em 

torno da identidade profissional, o enunciado de Nóvoa (1995c, p. 40) nos serve de guia. Para 

esse autor, “só através da reelaboração permanente de uma identidade profissional, os 

professores poderão definir estratégias de ação que não podem mudar tudo, mas que podem 

mudar alguma coisa. E esta alguma coisa não é coisa pouca”. A questão identitária é central, 

especialmente para os educadores, os quais Soares (2001) denomina de „arquitetos de 

identidades‟. Urge que os educadores sejam cientes dessa função premente de sua atividade, e 

que ela seja continuada e criticamente refletida pela categoria, para que, então, possam traçar 

as estratégias referidas por Nóvoa (1995c) e contribuir com maior consciência para mudanças 

e mediação nos processos identitários dos educandos. E alguma coisa que atinjamos, através 

desse processo e com esses objetivos, por certo não é pouca coisa. 
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4.3.1 Identidade na Trama dos Conhecimentos Prévios 

Nesse sentido, iniciaremos os trabalhos sobre os significados que os partícipes 

construíram sobre identidade. O nosso ponto de partida consubstancia-se no conjunto dos 

sentidos que os partícipes construíram sobre o tema, isto é, os conhecimentos prévios de 

identidade pelos partícipes, os quais estão no Quadro 19, a seguir.  

CONHECIMENTOS PRÉVIOS - IDENTIDADE 
 

Anita 
Fenômeno ou característica que transmite um modo, um jeito ou as formas de ser de 

um grupo, comunidade ou povo, aquilo que diferencia uma cultura de outra. 

 

Frida 
É um processo psicossocial, contínuo, dinâmico e único que acontece na formação de 

cada ser humano. 

 

Tarsila 
Identidade pressupõe uma relação entre um determinado elemento de um conjunto de 

outros, desde que este se torne singular para o fim que este esteja sendo solicitado. 

Camile Identidade é a marca de cada um. 

Georgina Identidade é um registro, uma marca que pode ser identificada em um grupo qualquer. 

 

Manabu 
Identidade é um processo individual de todo ser humano em que estão inseridos o 

diálogo, o conhecimento com sua realidade, com seu mundo particular, e capacidade de 

respeito às diferenças sociais, afetivas, econômicas e culturais. 

 

 

Pollyanna 

Identidade é um conjunto continuadamente plástico, móvel e mutante dos atributos dos 

fenômenos processuais que complementam e refletem seu par dialético – a alteridade, o 

qual decorre de interações sociais, que promovem mudanças e/ou transformações 

mútuas. 

 

Dürer 
Para uma legitimação da atuação de qualquer profissional em qualquer situação, faz-se 

necessário que sejam sedimentadas características peculiares de sua área, e isto é o que 

norteará uma boa conduta. É o que vejo como identidade. 

Quadro 19 - Conhecimentos Prévios sobre Identidade. 

Fonte: Coêlho (2008). 

Assim, após uma primeira leitura dos conhecimentos prévios dos processos 

identitários, observamos as seguintes aproximações epidérmico-categoriais de como os pares 

apreendem os processos identitários. A primeira é relativa à dinâmica do fenômeno. A 

segunda liga-se ao fato de o fenômeno aproximar-se bem mais da semelhança/diferença. A 

terceira diz respeito à evidência de proximidade/afastamento do fenômeno com a esfera 

individual/social. E ainda podemos aludir a uma quarta categoria de fronteira ou de transição. 

No que tange à dinâmica/estaticidade do fenômeno identitário, Anita, Camile e 

Georgina têm-no sob uma visão estática ou fixa, em contraposição à Frida, Manabu e 



149 

 

Pollyanna, que o percebem como dinâmico. Porém há quem o tenha na perspectiva de 

fronteira entre estaticidade/dinamicidade, tal como ocorre com Dürer. Quanto à questão 

semelhança/diferença, Anita, Tarsila, Georgina e Manabu percebem-no facejando a diferença. 

Sob o ponto de vista que relaciona a natureza do fenômeno identitário à esfera individual, 

temos Frida, Camile e Manabu. Contrariamente a estes, Anita e Georgina defendem a 

percepção social do fenômeno.  

A partir de então, tentamos focar a compreensão dos sentidos apresentados na 

formulação lógica de conceito, iluminada por Guetmanova (1989), associada à base 

categórica vygotskyana de categoria concreta e categoria abstrata. Vygotsky entende como 

abstrata a categoria conceitual que tem laços relacionais mais simples, frouxos entre os 

elementos componentes, e que Duarte (2003) acrescenta a característica da unilateralidade e 

parcialidade. Por outro lado, a categoria concreta encerra maior complexidade 

multiperspéctica. 

Os conhecimentos prévios de Anita em um primeiro momento reportam-nos, por 

aproximação dedutiva, à semelhança, como ocorre na seguinte elaboração: “característica que 

transmite um modo, um jeito ou as formas de ser de um grupo, comunidade ou povo [...]”. Em 

um segundo momento, porém, os atributos contidos nos conhecimentos prévios indiciam a 

diferença, conforme o fragmento a seguir, “[...] aquilo que diferencia uma cultura de outra”. 

Ao considerarmos toda a formulação, percebemos que o nível de abstração atingido é 

conceitual, pois há, nela, características que atendem aos critérios de essencialidade, de 

generalidade/especificidade, articulados, segundo uma totalidade dialética – os contrários que 

se complementam. Dito de outro modo, Anita enlaça semelhança e diferença de maneira 

interdependente e mútua. Os conhecimentos prévios de Anita dialogam, em certa medida, 

com a afirmação de Silva (2000), ao tratar sobre este par dialético, evidenciando o seu 

imbricamento na afirmação que diz da emergência, não só daquilo que é, pela evocação das 

semelhanças, mas também daquilo que não é. Silva assevera que, ao nos remetermos às 

formas afirmativas, são geradas longas cadeias que desvelam os contrários complementares 

derivados das formas afirmativas. 

Contudo, convém lembrar que a importância destas formas, para Silva (2000), não 

reside apenas no fato de serem afirmações ou negações de algo, mas porque são, sobretudo, 

relações de poder e estruturação de sentidos. 

Os conceitos prévios de Frida realçam o caráter processual, psicossocial e dinâmico 

dos processos identitários do ser humano. Entretanto, a partícipe não foi muito feliz ao 

caracterizar tais processos como únicos. Essa palavra se contrapõe aos demais atributos por 
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ela elencados como sendo distintivos do fenômeno, principalmente, se forem consideradas a 

processualidade e a psicossociabilidade características. 

Os conhecimentos prévios contidos nesta construção caracterizam-se pela polissemia e 

por uma larga abrangência. Porém, há uma generalização do tipo isolante, contida na 

afirmação de que o fenômeno é relativo aos seres humanos, “é um processo psicossocial 

contínuo, dinâmico e único que acontece na formação de cada ser humano”. 

Em virtude do nível de abstração e movimento atingidos por Frida, consideramos que 

sua elaboração encontra-se em nível de transição conceitual. 

No enunciado de Tarsila, por apresentar algumas fraturas de nexos, os conhecimentos 

prévios não são claros, são fugidios, e isso dificultou o processo de análise. Da maneira como 

foram construídos, esses conhecimentos podem ser atribuídos a outros fenômenos, pois, falta 

neles a especificidade, a essencialidade necessária ou o caráter distintivo. Podemos destacar 

que Tarsila pontua o caráter relacional e a relatividade do fenômeno, atributos gerais, que, 

entretanto, não o especificam. Os conhecimentos prévios de Tarsila revelam uma empiria 

implícita, daí os considerarmos como sendo uma caracterização. 

Em Camile, identidade refere-se à “marca de cada um”; existem aí reducionismos – 

um muito ligado ao indivíduo, e outro ao seu caráter distintivo. Trata-se de uma fala que tem 

forte acento empírico-sensorial. Ao considerarmos o trecho que diz que identidade é “a marca 

de cada um”, podemos deduzir que o termo encontra-se mais próximo da diferença, da marca 

distintiva das pessoas do que da semelhança. A análise de todo o enunciado de Camile nos 

leva a considerá-lo como uma caracterização, dada a forte característica empírica.  

Georgina constrói seus conhecimentos prévios muito colados aos de Camile, e deles 

difere apenas no seguinte: “uma marca que pode ser identificada em um grupo qualquer” 

deixa de ser individual e passa a ser grupal; trata-se, pois, de uma ampliação do significado e 

também do sentido de identidade. Dada a proximidade ou semelhança e empiria existentes nas 

construções de Camile e Georgina, consideramos ambas em nível de categorização. 

Manabu concebe identidade como processo, e isso remete a um modo contemporâneo 

de senti-la e significá-la. Ao afirmar que o diálogo e o conhecimento da realidade estão 

inseridos nesse processo, Manabu realça o atributo relacional característico de identidade.  A 

relação dialógica remete ao social, entretanto, o partícipe enfatiza o aspecto individual, para 

referir-se ao fenômeno, criando, desta maneira, uma fratura lógica. Assim, apesar de Manabu 

considerar a processualidade fenomênica e fazer alusão à dialogia, ele os aprisiona em um 

campo mais tendente ao individual. Esta perspectiva exclui, por exemplo, as identidades 

sociais, tão relevantes na composição identitária dos sujeitos em termos de totalidade. 
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Portanto, há na elaboração de Manabu um reducionismo, em termos de formulação 

lógico-conceitual. Manabu coloca os elementos que ele percebe ligados às questões 

identitárias: “respeito às diferenças sociais, afetivas, econômicas e culturais”, muito colados 

ao conceito de multiculturalismo, que ele realça, lembrando o respeito às diferenças 

interpessoais. A relação dialógica, por ele exposta, implicitamente, conduz à alteridade. Na 

tentativa de formulação conceitual de identidade, houve a necessidade de Manabu ter que 

valer-se de outro conceito, o de alteridade, o qual indicia que não se trata de conceito simples, 

mas sim de um conceito complexo, um macroconconceito.
4
 O partícipe apresenta, através dos 

conhecimentos prévios, atributos gerais e alguns essenciais do fenômeno. Todavia, há neles 

reducionismo, alguns problemas de articulação e lógica. Em face ao exposto, consideramos 

que os conhecimentos prévios de Manabu encontram-se em nível de caracterização. 

Nos nossos conhecimentos prévios sobre identidade, transitam muitos elementos que 

caracterizam e abrangem a generalidade, não da identidade propriamente dita, rigorosamente 

falando, mas no que ela se transformou contemporaneamente, pois eles se referem aos 

processos identitários, termo mais aceito atualmente. Nesta linha de concepção, a nossa 

composição associa identidade ao seu par dialético – alteridade –, atributo que singulariza e 

identifica o fenômeno. Nela afirmamos que ambos os conceitos que compreendem este par 

dialético são tecidos nas interações sociais, as quais promovem mudanças e/ou 

transformações mútuas. Posto que tais conhecimentos trazem indícios gerais e singulares, 

como também encontram-se articulados entre si, motivos pelos quais consideramos a nossa 

construção em nível de conceituação. 

Dürer percebe identidade como “[...] sedimentação de características peculiares da 

área profissional [...]” que, segundo ele, nortearão uma boa conduta. Trata-se de um modo de 

conceber cumulativo. Tendo por base o termo que ele empregou, sedimentação encontra-se na 

fronteira entre o estático e o dinâmico; nele estão embutidas mudanças lentas e graduais, sob 

uma ambiência passiva. Por outro lado, similarmente a muitos de seus pares, Dürer 

particulariza identidade, ele a reduz ao âmbito do profissional; ou seja, o partícipe considera 

apenas a identidade na perspectiva do social, hipertrofiando o profissional, ao tempo em que 

exclui, pois, o individual. Portanto, ao perceber de modo assimétrico o fenômeno identitário, 

Dürer cria hierarquias ao priorizar o componente social em detrimento do individual. Pelos 

motivos levantados, identificamos os conceitos prévios de Dürer em nível de caracterização. 

O que foi dito até então pode ser sintetizado no Quadro 20, a seguir. 

                                                 
4
 Macroconceito conceito que, na concepção moriniana, necessita ser compreendido em um todo complexo, em 

meio a uma teia de outros conceitos que lhe complementam; daí apresentarem fronteiras fluidas e interferentes. 
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IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL DE FORMULAÇÃO CONCEITUAL - IDENTIDADE 

 

Codinome 
Nível de 

Formulação 

Conceitual 

 

Conhecimentos Prévios - Identidade 

 

Tarsila 

 

 

 

 

Descrição 

Identidade pressupõe uma relação entre determinado elemento de um 

conjunto de outros, desde que este se torne singular para o fim que 

esteja sendo solicitado. 

Camile Identidade é a marca de cada um. 

 

Georgina 
Identidade é um registro, uma marca que pode ser identificada em um 

grupo qualquer. 

 

 

Manabu 

 

 

 

 

 

Caracterização 

Identidade é um processo individual de todo ser humano em que está 

inserido o diálogo, o conhecimento com sua realidade com seu 

mundo particular, e capacidade de respeito às diferenças sociais, 

afetivas, econômicas e culturais. 

 

 

Dürer 

Para uma legitimação da atuação de qualquer profissional em 

qualquer situação, faz-se necessário que sejam sedimentadas 

características peculiares de sua área, e isto é o que norteará uma boa 

conduta. É o que vejo como identidade. 

 

Anita 

 

 

 

Transição 

Fenômeno ou característica que transmite um modo, um jeito ou as 

formas de ser de um grupo, comunidade ou povo, aquilo que 

diferencia uma cultura de outra. 

 

Frida 
É um processo psicossocial, contínuo, dinâmico e único que acontece 

na formação de cada ser humano. 

 

 

Pollyanna 

 

 

Conceituação 

Identidade é um conjunto continuadamente plástico, móvel e mutante 

dos atributos dos fenômenos processuais que complementam e 

refletem o seu o seu par dialético – a alteridade – o qual decorre de 

interações sociais, que promovem mudanças e/ou transformações 

mútuas. 

Quadro 20 - Síntese sobre identificação do nível de elaboração conceitual dos conhecimentos 

prévios sobre identidade. 

Fonte: Coêlho (2008).  

Após as análises, refletiremos um pouco sobre estes conceitos prévios, que tratam 

sobre a temática identitária, tentando articulá-los entre si, pois sabemos que serão essenciais 

para a reformulação conceitual que será feita de professor e de docência em Arte.  

Neste momento da investigação, afirmamos, com base no quadro de identificação do 

nível de formulação conceitual de identidade, que: o nível descritivo prevaleceu sobre os 

demais; os níveis de caracterização e transição são equivalentes em termos quantitativos, 

porém são qualitativamente diferentes; por fim, temos o nível do conhecimento prévio em 

nível de conceituação, cuja ocorrência foi bem menor. 
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Outra observação, que daí pode ser destacada, diz respeito à relação 

dinâmica/estaticidade. Na maioria dos casos, os que se ativeram à identidade como estática 

apresentam conhecimentos prévios em nível descritivo, enquanto os que a conceberam 

dinamicamente estavam em nível de caracterização, transição e conceituação. 

Percebemos, claramente, que o termo suscitou dubiedade, ora os partícipes referiam-se 

à identidade ora aos processos identitários. Tal dubiedade advém de um fenômeno em 

processo de franca mudança/transformação, que implica em novos sentidos e características, 

gestados em uma matriz, cujo contexto sociopolítico e cultural os engendra continuadamente. 

Deste modo, o antigo termo não mais dava conta destas transformações, além de não mais se 

alinhar com as características desenvolvidas nessa nova acepção, daí, a proposição do termo 

processos identitários. Por estes motivos, os conhecimentos prévios refletem este período de 

transição e adaptação dos sujeitos às transformações que o fenômeno tem sofrido. 

O fato acima exposto nos mostra quão necessárias e oportunas são as discussões, as 

análises e as reflexões sobre a temática identitária, tanto em termos gerais, quanto em termos 

específicos, de modo coletivo, principalmente, se queremos discutir um pouco mais sobre os 

processos identitários relativos à docência e ao professor de Arte. 

O conceito-chave por nós considerado foi o de Dubar (2005, p. 21): “são construções 

sociais e de linguagem, que são acompanhadas em maior ou em menor grau por 

racionalizações e reinterpretações, que às vezes as fazem passar por essências intemporais”. 

Após a discussão e análise dos conhecimentos prévios de identidade, prosseguiremos 

os trabalhos com a reformulação conceitual do tema apresentado em seguida. 

O termo identidade é sempre duplo, segundo palestra de Dubar, realizada em 26 de 

março de 2008, porque responde à pergunta: - quem eu sou? De um lado, o termo é relativo 

ao que dizem de mim, ou o que as instituições dizem de mim. Refere-se, portanto, à 

identidade para o outro. Por outro lado, o termo remete ao que eu digo sobre mim mesmo, isto 

é, diz respeito à identidade para si. Estas indagações surgiram após o que Dubar denomina de 

segunda modernidade, na qual a socialização passou a ser percebida de duas maneiras 

diferentes - comunitária e societária. As mudanças responsáveis por essas e outras 

diferenciações também contribuíram para a percepção do duo identidade/alteridade. Para os 

olhares atentos dos estudiosos, a identitariedade - identificação, identidades e demais termos - 

é cada vez mais percebida, na sociedade em que vivemos, em sua processualidade, dinâmica, 

fluidez, transitoriedade, esgarçamento, efemeridade, mutabilidade e fracionamento. 

Consoante a essas características, muitos investigadores consideram o termo identidade 

inadequado para as condições atuais, pois, carrega consigo algo de estático, de durável, de 
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marca indelével e demais congêneres. Em face do exposto, os estudiosos consideram mais 

apropriado o uso do termo processos identitários, que melhor exprime os atributos desse 

tema, no mundo contemporâneo. A mudança, a velocidade, a virtualidade que marcam o 

mundo atual contribuíram para o que Dubar denomina de crise das identidades, a qual 

abrange as profissões, isto é, o que para esse autor se descortina como formas identitárias 

sociais. 

Este é um termo por demais importante para nós, tendo em vista que ele se conecta 

com todos os outros temas por nós pontuados (mediação, colaboração, dialogismo), em 

especial, com tema identidade docente em Arte/professor de Arte. Percebidas em sua 

processualidade, as formas identitárias sociais tornam-se mais pertinentes na formação 

continuada, como modo de promover adensamentos, pela tecedura íntima das práticas, com 

teorias que lhe conferem apoio, questionamentos/problematizações, que levam a sua 

(des)(re)construção, a fim de desencadear-lhes a retroalimentação/reinvenção. 

Esse reinventar-se individual, social e organizacionalmente é uma das muitas 

necessidades com as quais nos deparamos atualmente, daí, o permanente retorno à indagação: 

- quem eu sou? As respostas, quaisquer que sejam, devem entretecer as identidades para o 

outro quanto às identidades para si. 

Uma vez realizada a análise dos conhecimentos prévios desse conceito, a equipe partiu 

para o estudo e discussão de textos que trataram sobre identidade e profissionalização em 

Arte. Findado esse momento, [todos] lançamos mão de uma folha de papel, com os 

conhecimentos prévios de cada um, após relembrar e ler em voz alta o que havíamos dito em 

um dos primeiros encontros, por ocasião da elaboração dos conhecimentos prévios de 

identidade. Isto posto, em função do adiantado da hora da reunião, não nos foi possível 

reformular profunda e individualmente essa construção. Por este motivo, foram feitas apenas 

poucas modificações. A reelaboração mesma foi conjunta do tema Identidade/Processos 

Identitários. Nesse sentido, o Quadro 21, a seguir, evidencia as pequenas mudanças feitas por 

nós individualmente.  
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IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL DE REFORMULAÇÃO CONCEITUAL – 

IDENTIDADE/PROCESSOS IDENTITÁRIOS 

 

Codinome 
Nível de 

Formulação 

Conceitual 

 

Reformulação – Identidade/Processos Identitários 

 

Tarsila 
 

 

 

Definição 

Identidade pressupõe uma relação entre um conjunto e um indivíduo. 

 

Camile Identidade são processos de cada um. 

 

Georgina Identidade são processos que podem identificar um grupo qualquer. 

 

 

Dürer 

 

 

Caracterização 

Identificação profissional em qualquer situação necessita da 

sedimentação das características peculiares de cada área de atuação, para 

obtenção de bom desempenho. 

 

 

Anita 

 

 

 

 

 

 

Transição 

 

 

Fenômeno ou característica que transmite um modo, um jeito ou as 

formas de ser de um grupo, comunidade ou povo, aquilo que diferencia e 

também o que identifica uma cultura e/ou contexto de outros. 

 

Frida 
É um processo psicossocial, contínuo, dinâmico e único na construção de 

cada indivíduo. 

 

Manabu 
Identidade é um processo humano individual e social em que há 

interação da realidade com seu mundo particular, e capacidade de 

identificação com respeito às diferenças sociais, afetivas, econômicas e 

culturais. 

 

 

Pollyanna 

 

 

Conceituação 

É uma arena de forças interativas identitárias e alteritárias 

continuadamente plásticas, móveis e mutantes dos fenômenos 

processuais que compreendem as (des)(re)construções das formas 

identitárias individuais e sociais em determinados contextos. 

Quadro 21 - Reformulação dos Conhecimentos Prévios – Identidade/Processos Identitários. 

Fonte: Coêlho (2008). 

Em Tarsila, encontramos a reafirmação da identidade como relação, o que vai ao 

encontro dos estudos sobre o fenômeno; estes asseveram que, independente de se tratar 

daquelas individuais ou das sociais, são construções relacionais. Existe nessa construção uma 

célula geradora da subjetividade, porém Tarsila não desfia as características desse fenômeno 

face ao contexto em que foi tecido. 

Entretanto, há reducionismo no que foi reelaborado. A relação que a professora se 

reportou localiza-se apenas entre um conjunto e um indivíduo. Reputamos que essa 

formulação dialoga com a concepção dubariana de “forma relacional para outrem”. 

Camile põe em relevo apenas a processualidade do fenômeno, o que é um fato, ao 

tempo em que essa afirmação carece do colorido que reveste ou caracteriza o tema, a 

dinâmica mutacional desse processo. A professora Camile, assim procedendo, reduz a 



156 

 

complexa rede identitária ao processo em si. E o modo como foi colocada está muito próximo 

da acepção de marca definidora dos indivíduos, a qual detém algo estável, que se avizinha ao 

que formulou Georgina sobre o mesmo tema. 

Por apresentarem apenas alguns atributos necessários ao tema e pela redução 

acentuada da abrangência do termo, as construções de Tarsila, Camile e Georgina se 

encontram em nível de definição. 

Podemos derivar da elaboração de Dürer dois indícios que nela ressaltam. O primeiro 

é que ela delineia uma faceta específica do termo – profissional. O professor inicia sua 

formulação com redução do termo, deixando aparecer apenas uma das formas identitárias, a 

forma social, ou seja, a da identificação profissional. O segundo indício salienta a condição 

passageira do fenômeno, a qual foi reiteradamente afirmada nos escritos de (HALL, 2005; 

DUBAR, 2005; NÓVOA, 2007; SILVA, 2004). As palavras componentes da formulação 

dürereana mantêm aproximação ao que Dubar (2006) concebe como “forma relacional para 

outrem”, uma identidade que esse autor afirma implicar-se em um “eu socializado”, plural. 

Pelo que foi dito sobre o modo como Dürer articula os atributos desse fenômeno, 

consideramos essa elaboração como caracterização. 

A formulação de Anita apresenta o termo com a marca forte do nós sobre o eu. Enfim, 

uma acepção comunitária, na qual Anita emprega o par semelhança & diferença como 

princípio aglutinador das características intragrupais, ao tempo em que as diferencia dos 

demais grupos. Essa professora confere certa estabilidade ao fenômeno na sua construção. 

Na elaboração de Manabu, podemos distinguir dois momentos. O primeiro apresenta 

semelhanças semânticas às de Tarsila, mas ele acrescenta a derivação do processo identitário 

a partir da interação. No segundo momento, de sua construção, ele nomeia esse processo de 

identificação, à qual se volta para aspectos como, por exemplo, respeito às diferenças sociais, 

afetivas, econômicas e culturais. Nesse fluxo, a formulação de Manabu mantém laços com a 

“identificação estatutária” dubariana. 

Na formulação de Frida, encontramos uma concepção identidade cujo significado 

lembra o da marca individual do sujeito, o que encerra o termo somente no âmbito do 

individual, excluindo a esfera social. Esse modo de perceber vai de encontro à afirmação da 

processualidade desse fenômeno. Ao asseverar a unidade desse termo, Frida se emaranha na 

própria teia semântica, pela dubiedade criada: se a palavra unidade referir-se ao fenômeno, 

invalida a processualidade com que foi caracterizada, pode sinalizar para a estaticidade do 

fenômeno; ou, ainda, pode indicar para a singularidade que esse assume em cada contexto 

individual. 
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Quanto a Anita, Frida e Manabu, pelas características de suas elaborações conceituais 

e pelo conceito-chave que nos serve de critério de análise, nós os reputamos em nível de 

transição da caracterização para a conceituação. 

A nossa construção guarda paralelismos com a “forma identitária relacional para si” de 

Dubar (2006), pelo entretecimento do par identitário/alteritário que é desvelado como gerador 

desse processo. Essa reelaboração, por apresentar os atributos necessários e suficientes ao 

conceito do fenômeno, foi considerada em nível de conceituação. 

O trabalho de reelaboração mesma do tema em discussão foi o da construção da 

equipe. A Equipe Tear, após leitura, discussão, negociação, aprovação ou não dos termos e de 

sua articulação, chegou a um denominador comum sobre o significado que a equipe conferiu 

ao tema identidade/processos identitários. 

A fim de melhor percebermos as reelaborações acordadas apresentamos o registro do 

consenso conceitual sobre o tema da identidade/processos identitários no Quadro 22, a seguir. 

Quadro 22 – Reformulação conjunta dos Conhecimentos Prévios – Identidade/Processos Identitários. 

Fonte: Coêlho (2008). 

A reformulação acima revela forte influência das teorizações sociohistóricas 

articuladas às dubarianas, nas quais é patente o caráter efêmero desses processos, e ainda 

recaem sobre essa formulação conjunta os desdobramentos do duo fatorial semelhança & 

diferença, no qual muitos estudos deles se utilizam como um dos princípios fundantes, e essa 

reelaboração, através deles, busca apoio nos estudos de Silva et al. (2000b). Tal reformulação 

ainda apresenta ecos vigotskianos, os quais são revelados pela interatividade em que os 

processos identitário/alteritários ocorrem. 

4.4 O Professor Ideal e o Professor de Arte 

Antes de discutir sobre o tema sinalizado pelo subtítulo acima, convém trazer à tona 

algumas ideias sobre o significado do que é ser professor, para alguns estudiosos sobre o 

assunto, para então atentarmos para uma derivação do que foi posto, o significado do ser 

REFORMULAÇÃO CONJUNTA – IDENTIDADE/PROCESOS IDENTITÁRIOS 

 

Codinome 
Nível de 

Formulação 

Conceitual 

 

Reformulação – Identidade/Processos Identitários 

 

 

Equipe Tear 

 

 

Conceito 

Processos humanos, sociohistóricos, desencadeados, (des)(re)construídos 

pelas/nas efemeridades das interações, em que pesam semelhanças e 

diferenças, as quais geram contínua mudança nas formas identitárias. 
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professor de Arte. As opiniões são controversas, e alguns defendem que a profissão professor, 

a despeito de ser uma das profissões mais antigas, é uma profissão impossível, ideia freudiana 

que tem adeptos ainda hoje, principalmente, ao considerarmos a complexidade do mundo 

atual. Não menos controversas são as ideias que envolvem o tema - professor de Arte. Há uma 

miríade delas que vai desde os que se manifestam em favor de que Arte não se ensina, até os 

que consideram ser esse um caminho que contribui para a construção de sujeitos mais plenos 

e com maior capacidade de atuação na turbulenta semiosfera, a cada dia mais tecnologizada, 

mais híbrida, ágil e múltipla. 

Para aqueles que, como nós, fizeram dessa a sua escolha profissional, é salutar 

refletirmos sobre essas e outras questões adjacentes. Nesse sentido, Ferraz e Fusari (1993, p. 

53), com propriedade e pertinência, já refletiam, na década de 1990, sobre o significado de ser 

professor de Arte. Para as autoras citadas, a resposta consistia em: 

Atuar através de uma pedagogia mais realista e mais progressista, que aproxime os 

estudantes do legado cultural e artístico da humanidade, permitindo, assim, que 

tenham conhecimento dos aspectos mais significativos de nossa cultura em suas 

diversas manifestações. 

Nas discussões sobre o tema, Ferraz e Fusari (1993, p. 53) vinculam essa pedagogia a 

saberes necessários para tornar mais efetivo esse modo de ser e estar na profissão, “é preciso 

aprofundar estudos e evoluir no saber estético e artístico”. Ao longo da análise, as autoras 

afirmam a necessidade da formação através da busca de informações, do aprofundamento de 

discussões e reflexões sobre a articulação da teoria com a prática junto aos colegas docentes. 

Por conseguinte, como modo de reforçar esta última, as autoras frisam a importância da 

participação dos professores de Arte em associações, por compreenderem ser este um dos 

caminhos para “a atualização e o desenvolvimento profissional e político em todos os níveis 

de ensino”. A partilha de ideias é um ponto forte a ser considerado nessa afirmativa das 

autoras. 

As ideias pedagógicas compreendidas na confluência dos fatores que lhes geraram, 

desde os tempos mais remotos, até então, foram variadas e exerceram influência sobre a 

postura dos agentes da educação ante o mundo, destarte, considerando que as condições 

sociais impõem necessidades, visões de mundo e de atitude aos sujeitos nela engendrados. 

Nestes “pacotes conjunturais”, alguns conceitos vão mudando. Ao tentar compreendê-los, 

forçosamente, temos que desenovelar os intrincados fios sociopolíticos com os quais foram 

tecidos. Com base no exposto, intentamos traçar, neste trabalho, as mudanças conceptuais de 

professor de Arte, tendo por base os escritos de Gadotti (2003), Osinski (2001), Hauser (1998) 
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e outros. Apesar de os historiadores da educação serem conscientes da educação pré-literária, 

muitos a ela não se referem por privilegiarem apenas as formas textuais escritas, não 

considerando as produções pictográficas ou outras, por esse motivo, só discorrem sobre 

educação a partir da Idade Antiga.  

Ao discorrer sobre os primórdios da Arte, Hauser (1998) diz do amálgama que 

consistia o artista mago do Paleolítico. Surge, pois, um “profissional” fronteiriço, que, 

diríamos, além de exercer essa função primeira, composta, tinha que também desempenhar a 

de “professor”, ao transmiti-la para as novas gerações. Tais práticas culturais eram regidas 

pela tradição, daí, muitos autores condicionarem a ela a educação dos primeiros tempos, como 

o fez Osinski (2001, p. 11). 

Desde os tempos mais remotos, os conhecimentos artísticos eram transmitidos pela 

tradição, situação esta que perdurou, desde o período do Paleolítico, palco das 

primeiras manifestações artísticas, até o Renascimento. 

O Pensamento de Gadotti (2003) também converge para a ideia da tradição. O autor 

descortina o primeiro capítulo de sua obra com o pensamento pedagógico oriental, inaugurado 

pela educação primeva. De acordo com esse autor, a educação era 

essencialmente prática, marcada pelos ritos de iniciação [e] fundamentava-se pela 

visão animista [...] espontânea, natural e não-intencional, a educação baseava-se na 

imitação e na oralidade, limitada ao presente imediato (GADOTTI, 2003, p. 21). 

Trazendo o foco para o tema “professor”, que, naquele caso, é mais apropriado o 

considerarmos educador daquele período, que fazia as vezes de curandeiro, sacerdote e 

mágico, acrescentaríamos a de professor, uma vez responsável pela transmissão das tradições 

para as futuras gerações, deixando seus registros nas paredes das cavernas. Existem 

pesquisadores que defendem a ideia que as produções de Lascaux, por exemplo, tratam de 

uma lição de caça, outros, porém, consideram que trata de uma espécie de enciclopédia da 

fauna, e finalmente há os defensores de que são registros de ritos de magia de dominação. 

Em face da função exercida no grupo, Hauser (1998) assinala um dos efeitos da 

divisão do trabalho sobre essa “profissão” na passagem do Paleolítico para o Neolítico. Dessa 

divisão deriva, por um lado, a Arte sagrada, como “profissão” que tem à frente, 

exclusivamente, homens desempenhando a função de artista-mago e sacerdote; e, por outro, a 

arte profana, circunscrita na categoria de ofício doméstico, delegado às mulheres. Mais tarde, 

esse ofício ou artesania, de acordo com o autor, passou a ser exercido apenas nas horas vagas. 

Segundo Hauser (1998), “o artista-mago, portanto, parece ter sido o primeiro 

representante da especialização e da divisão trabalho. De qualquer modo, sobressai da massa 



160 

 

indiferenciada, a par do feiticeiro propriamente dito e do curandeiro, como o primeiro 

„profissional‟”.  

O Taoísmo é afirmado por Gadotti (2003) como a doutrina pedagógica mais antiga, e 

baseada na vida pacífica, tranquila, sossegada e quieta. O Confucionismo o utilizou como 

ponto de partida. O Taoísmo criou, conforme Gadotti (2003, p. 22), “um sistema moral que 

exaltava a tradição e o culto aos mortos”. Os professores de arte, daquele período, eram 

artistas muito respeitados e eram protegidos pelos poderosos. A memorização era muito forte 

na educação da época, uma cópia exaustiva. Até depois de anos passados, o aprendiz 

interpretaria, ao seu modo, o que por tanto tempo copiou.  

A educação hinduísta tinha como características, com base em Gadotti (2003, p. 22), 

tendência para a contemplação e reprodução de castas. As características mais comuns são a 

exaltação do espírito e o repúdio ao corpo. Os artistas eram os professores de Arte.  

Gadotti (2003, p. 22) é veemente em afirmar os egípcios como os primeiros a 

perceberem a importância da arte de ensinar. A Arte voltada para a vida depois da vida, 

idealizada, estabilidade, a Arte era submetida aos cânones ditados pelos sacerdotes, e eram 

fielmente obedecidos pelos servos, que a executavam segundo os códigos e espécies de 

decalques. Os professores eram, em geral, escravos a serviço dos sacerdotes, do faraó, sua 

família, e da alta casta militar, posto que os sacerdotes ditassem os cânones da Arte egípcia 

altamente formalizada e voltada para a vida depois da vida. Rito, magia, poder, comunicação, 

linguagem, forma e Arte fundiam-se em técnicas e materiais duráveis, uma vez que eram 

elaborados para outra vida. Neste momento da história humana, a desvalorização das 

atividades artísticas desprendia esforço físico e o uso das mãos (HAUSER, 1998, p. 31). 

Só no caso do mestre-construtor é possível falar em uma linha divisória entre o 

trabalho intelectual e o manual; o pintor e o escultor não passavam de trabalhadores 

manuais. Os compêndios escolares de escribas cultos fornecem a melhor ideia da 

posição social subordinada do artista no Egito: falam com desprezo da profissão do 

artista (Id. ibid.). 

Contudo, nessas e em outras características dessa arte, como a rigidez do caráter 

formalista e acadêmico, Hauser (1998, p. 33) destaca o zelo dos educadores de então para 

com os jovens artistas: 

O grande cuidado e o talento pedagógico que os egípcios despenderam na educação 

da geração nascente de jovens artistas são demonstrados até nos materiais didáticos 

que se conservaram até hoje, tais como moldes de gesso tirados do natural, as 

representações anatômicas de várias partes do corpo destinadas a fins pedagógicos e, 

sobretudo, aqueles espécimes usados para mostrar aos alunos o desenvolvimento de 

uma obra de arte em todas as fases de produção. 
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A arte daquele tempo não possuía fim em si mesma, não era autônoma, era uma 

função dos rigores de regras e princípios religiosos. 

Gadotti (2003, p.22) afirma que os hebreus foram os que mais conservaram 

informações sobre a sua história. Como características relevantes, o autor cita o amor a Deus, 

educação rigorosa e minuciosa desde a infância, aplicação de métodos com base na repetição 

e revisão. Segundo o autor, os métodos hebraicos exerceram grande influência sobre a 

educação e cultura ocidentais. 

Ao reportar-se ao momento seguinte, Gadotti (2003) refere-se ao culto aos velhos e à 

marcada tradição na educação primitiva. Eles eram tidos como os sábios dos grupos, os 

professores, aqueles a quem cabia a perpetuação da cultura, do ofício artístico para as 

gerações futuras.  

As culturas, anteriormente citadas, tiveram pontos comuns, o tradicionalismo e a 

orientação pedagógica de tendência religiosa. Logo, se a arte dos primeiros tempos tinha a 

função de representar os deuses, o professor de arte estaria, de algum modo, ligado ao papel 

de mantenedor da tradição e também de coadjuvante do poder religioso, que, por seu turno, 

detinha ligações com o poder dos reis. 

Na história da educação Ocidental, a cultura grega tem importante influência sobre as 

demais. A educação grega firmou-se sobre forte humanismo, idealismo, antropocentrismo, 

amor à vida terrena e o culto à beleza. Essa educação teve o seu apogeu com a paideia, 

educação integral, assim o povo grego promoveu a síntese entre a educação e a cultura 

(GADOTTI, 2003). A educação em arte, de acordo com o referido autor, compreendia estudos 

literários, domínio da música, da dança, do desenho e estudos literários e científicos. 

A despeito do que disse Gadotti (2003), que a cultura greco-romana promoveu a 

radicalização da dicotomia entre trabalho manual e intelectual, Hauser (1998, p.120) destaca o 

desprezo que tinham em relação ao trabalho que desprendia esforço físico. 

A escultura, presumivelmente por causa da exigência de esforços físicos e do mais 

complexo aparelhamento que requer, continua sendo considerada uma ocupação 

imprópria a um cavalheiro. E a própria pintura só é considerada respeitável desde 

que não se pratique como fonte de proventos (Id. ibid.). 

Assim, diante do ideal que pregava o trabalho com a mente a fim de deixar as mãos 

livres, o artista não se enquadrava nesse ideal, em consequência, seu trabalho era tido como 

sujo. Como ilustração do exposto, Osinski (2002, p.15) evoca as palavras de Hauser, “o 

mundo antigo venera a criação, mas despreza o criador”. 
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Essa cultura teve nas oficinas a escola de Arte, locais informais de ensino de Arte, 

onde a tradição se perpetuava, e tinha como base processual de ensino-aprendizagem o 

exercício do exemplo e da cópia. Nestes locais, o sistema cooperativo era prevalente. 

Os professores de Arte eram os artistas/artesãos mais renomados da época, espécies de 

supervisores do trabalho, pois, eles mantinham, nos seus ateliês, muitos discípulos, que 

passavam, em princípio, pelo árduo exercício da cópia, principalmente nos últimos períodos 

da história da arte grega. 

A cultura romana sofreu grande influência da cultura grega, à qual foi adaptada à 

praticidade e utilitarismo romano. O povo romano, cuja marca do imperialismo militarista era 

fortíssima, guerreiros por excelência, fizeram muitos escravos. A educação era dirigida às 

elites e os professores eram trazidos das colônias romanas para exercerem o papel de 

professores dos mais abastados. Os professores de Arte eram artistas escravos que viviam a 

serviço do rei ou dos poderosos. Esses faziam muito uso da cópia, dado o caráter realista da 

cultura, o naturalismo dividiu com o expressionismo a preferência estilística, contudo, 

sofreram múltiplas influências das colônias romanas, inclusive das orientais. 

A Idade Média é inaugurada com alguns pontos a destacar: culto ao transcendente, 

surgimento e ascensão do Cristianismo, com Cristo como educador popular e uma massa 

populacional analfabeta, que era catequizada através das produções artísticas que, 

didaticamente, narram as cenas bíblicas através de esculturas, relevos, pinturas, mosaicos ou 

vitrais dispostos nas paredes dessas verdadeiras fortalezas da fé, tal como percebiam as 

catedrais medievas, segundo os historiadores da Arte. 

Hauser (1998) aponta para o fato de as artes plásticas e a literatura passarem a 

concentrar-se nos mosteiros, pelo predomínio da Igreja sobre as instituições seculares. Para 

esse autor, a Arte daquele período foi a expressão da sociedade cristianizada no sentimento e 

hierática na organização. Essa é uma das razões pela qual levaram ordens monásticas ao 

monopólio da cultura. Hauser (1998, p. 170) realça a valorização do trabalho manual pelos 

monges, a ponto de os mosteiros funcionarem como centros de produção cultural: “A regra 

beneditina prescrevia o trabalho manual e intelectual e atribuía até maior importância às 

ocupações manuais”. 

Ao lado do trabalho artístico empreendido, predominantemente, pelos religiosos, havia 

o trabalho leigo. As produções artísticas ainda tinham a função de dar forma ao sagrado e 

eram feitas nas lojas, organizações cooperativas de artistas e artesãos em que existia uma 

rígida hierarquia, ou nas guildas, oficinas que funcionavam, segundo um trabalho, em regime 

corporativo e igualitário. Nesses lugares, o mestre-artesão era o professor de Arte, o trabalho 
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eminentemente coletivo impediu a assinatura das produções artísticas, o que ocorreu ao final 

desse período e início do Renascimento. 

O Renascimento é marcado pela mudança no modo de produção que deixa de ser 

feudal característico da Idade Média e passa a ser capitalista, com a emergência dos 

mercadores e dos banqueiros nos burgus.
5
 Tais mudanças remetem também a outras áreas 

como: a uma retomada dos clássicos greco-romanos; daí o nome Renascimento. Uma nova 

percepção de Arte e de mundo, a Arte, agora, media a compreensão da natureza pelo homem. 

A Arte ajuda a conhecer. É no renascimento que ocorre a cisão entre os conceitos de artista e 

artesão, estabelecendo, assim, uma hierarquia entre eles, na qual um pensa e o outro executa. 

Esse período se caracterizou pelo individualismo, pelo enriquecimento das cidades, pelo 

mecenato e pelo culto à vida terrena. 

Nesse momento histórico, o contexto, à medida que proporcionou a aproximação 

estreita entre Arte e conhecimento, afastava-a dos dogmas da Igreja. Os abastados emergentes 

acercaram-se de sábios e de artistas em seus palácios, a fim de que esses ministrassem aulas 

para os seus familiares. A função de professor de Arte ficava a cargo dos artistas, que, 

portanto, exerciam um duplo papel, de artista e de professor de arte, eram artistas-mestres. No 

período renascentista, os artistas trabalhavam para os reis, papas e para os abastados. 

Nesse sentido, o ensino ao qual nos reportamos delineia um tipo de sujeito inscrito em 

um humanismo que vai ao encontro do que Cambi (1999, p. 240) defende como renascentista, 

um novo tipo de cultura e de ensino, no qual impera o tema recorrente da paideia, “a sua 

vontade de mudar o mundo, para a sua identidade de homo faber e de cidadão de uma pólis”. 

A totalidade dessas mudanças, conforme Hauser (1998, p. 275), faz o artista voltar-se 

“cada vez mais decidido e consciente à representação do mundo empírico. Quanto mais a 

sociedade e a vida econômica se emancipam dos grilhões do dogma eclesiástico, mais 

livremente a arte se volta para a consideração da realidade imediata [...]”.  

A escola ainda ocorria nas oficinas, depois passou para a ourivesaria, então chamada 

por Hauser (1994, p. 233) de “Escola de Arte do século”.  O ensino da Arte paulatinamente 

vai ficando cada vez maior, à medida que a sistematização ocorre, com o declínio das 

corporações e o concomitante surgimento das academias de arte. Com isso, há a passagem dos 

estudos de Arte da oficina para as academias particulares que, de acordo com Hauser (1998), 

os mestres articulavam a teoria e a prática que levaram à frente a concepção científica da Arte. 

                                                 
5
 Burgus (CAMBI, 1999, p. 174) são locais fortificados, circundados por muros, em torno dos quais nasceram as 

cidades. 
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Instituiu-se a relação professor-aluno, que o referido autor afirma que era regida sob o ponto 

de vista puramente intelectual. 

No século XVII, ensino da Arte ocorre nas academias organizadas institucionalmente. 

Estas adotaram princípios muito rigorosos de desenho, anatomia, geometria etc. como 

disciplinas básicas. Neste período, o poder absolutista, as riquezas trazidas das colônias para a 

Europa aliaram-se ao poder papal, que, naquele momento específico, necessitava ampliar sua 

ação com a conquista de mais adeptos. A arte, antes serena, assume características de 

movimento, através das curvas e contracurvas, teatralidade, profusão de imagens, luxo etc. 

O período favoreceu a produção artística, que, desta feita, tinha basicamente dois 

grandes encomendantes - os reis e a Igreja. Assim, uma grande parcela dos artistas-mestres 

era formada por pessoas ligadas à Igreja através das irmandades religiosas que detinham 

conhecimento em muitas linguagens artísticas. 

No século XVIII, no período Neoclássico, com o advento das academias e a 

descoberta, pelos arqueólogos, das cidades de Herculano e Pompeia, ocorre a retomada do 

gosto greco-romano e o início de uma espécie de profissionalização do ensino de Arte. A 

cópia era exercício rotineiro, adoção do cânone, e, por isso, houve um sensível decréscimo da 

criatividade e originalidade nas produções deste período. Os artistas permanecem como os 

professores dessas instituições de ensino de Arte, calcados na cópia. 

Nessas fontes, foram beber muitos professores do século XX, cujas teorizações 

repercutem nas atividades docentes dos dias atuais. Contudo, aconteceu consoante aos fatores 

conjunturais de que nos reportamos anteriormente. De maneira mais ou menos uniforme, os 

professores de Arte aderiram às ideias e/ou orientações educacionais, uns pelas afinidades 

teórico-práticas, outros, porém, pela falta de maiores embasamentos, que geram insegurança. 

Assim, as tendências gerais da educação, que, por seu turno, são também confluência 

de uma infinidade de fatores, influíram grandemente no delineamento do professor de Arte 

em determinados períodos. 

Neste trabalho, consideraremos como tendências conceptuais para o ensino da Arte, no 

Brasil, a Tradicional, a Modernista e a Contemporânea. A tradicional caracteriza-se por sua 

longevidade, pois, mesmo com o advento de outras tendências, essa persiste ainda hoje. Essa 

tendência tem como características principais a centralidade no professor, a baixa 

reversibilidade dialógica, assimetria do par professor-estudante, somente ao professor reside o 

poder de seleção dos conteúdos/atividades do ensino da Arte consubstanciados em técnicas de 

cunho acadêmico, onde a cópia e o cânone assumiam relevo. 
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A Modernista se contrapõe à primeira, portanto, tem o estudante no centro do processo 

de ensino e de aprendizagem, é ele quem o gerencia, na maior parte das vezes, a prevalência 

da livre expressão e do processo sobre o produto, decorrentes do princípio do “aprender a 

fazer, fazendo”. Além desses, a não intervenção do professor na ingenuidade da produção 

infantil, relegava o professor à condição de figura irrelevante e passiva, nesse processo, em 

que o ensino da Arte era pura expressão do estudante. Quando muito, o professor aplicava 

atividades estanques e descontextualizadas. 

A Contemporânea tem ênfase na concepção da Arte como conhecimento; e no Brasil 

teve como marco a Abordagem Triangular; embora haja outras características dessa 

tendência, como a ênfase na cultura, na leitura interpretativa, apropriação contextualizada dos 

conhecimentos já produzidos e o uso dos códigos artísticos, na expressão idiossincrática de 

mundo pelo estudante. A corrente Contemporânea do ensino da Arte é pautada em um leque 

bastante variado, em que constam a reflexão crítica, o multiculturalismo, a partilhada de 

conhecimentos, na qual a reversibilidade dialógica e interativa de professor e estudantes 

contribua para o desenvolvimento do debate sobre a diversidade cultural, bem como sobre as 

temáticas da corporeidade, da estética/ética do cotidiano, da identidade e de outros que estão 

no centro das discussões atuais. Nesse processo, que, nos Parâmetros Curriculares Ensino 

Médio, PCNEM, é nomeado por aprendizagem triangular, tem sido buscada a emergência do 

professor propositor da curiosidade fomentadora de aprendizagem, da leitura, da 

(des)(re)construção do conhecimento e da expressão artísticos. 

Com base no que foi discorrido, sobre a confluência da educação e sobre o ensino da 

Arte, poderíamos traçar conceitos de professor de Arte conforme os períodos referidos. O 

conceito do “professor” dos primórdios humanos, por exemplo, poderia ser o seguinte: o de 

alguém que acreditava ser possuidor de dons sobrenaturais, de magia de dominação, capazes 

de interferir nas atividades cotidianas de sobrevivência do grupo ao qual pertencia e, assim, 

contribuir para perpetuar a tradição. 

Essa maneira de conceber e de perpetuar a tradição poderia ser aplicada a muitos 

outros conceitos de “professor” de Arte, como o taoísta, que consistiria em um vigilante da 

moral e divulgador das tradições. Ainda nessa linha, podemos nela inscrever o professor 

hinduísta, pessoa responsável pela transmissão do saber, para as gerações futuras, mas que 

também era responsável pela manutenção e estabilidade do poder vigente. 

Todavia, não tão longe das conceptualizações anteriores, poderíamos a elas justapor a 

do professor de Arte egípcio, um servo hábil em seu fazer, cuja função se resumia ao 

cumprimento da ditadura dos gostos e planos formais ritualizados das prescrições sacerdotais. 
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O conceito anterior diverge bastante da possível conceituação dos professores de Arte 

gregos; este referia a hábeis artistas idealizadores da beleza humana, divulgadores de 

esmerada técnica artística, que muito influenciaram a cultura Ocidental, assim como a 

Oriental. 

Ao buscarmos dentre as muitas conceituações factíveis, para o professor de Arte da 

Idade Média, a que se segue parece-nos plausível; o mestre-artesão, que detinha uma 

habilidade, por isso trabalhava coletivamente nas guildas, e colocava seus serviços em função 

da tradição religiosa cristã. 

De modo bastante diferenciado do conceito imediatamente anterior, poderíamos 

delinear o conceito de professor de Arte renascentista como sendo o de um intelectual de 

anseios liberais, atuante, do ponto de vista artístico na vida da cidade em que vive, e seu 

trabalho é reconhecido pelos cidadãos. Trata-se, portanto, de artista-mestre cujo trabalho, 

tanto como produto, como o processo de ensino e de aprendizagem, tem como guia a 

concepção científica de Arte. 

O conceito de professores de Arte da tradição acadêmica é o do artista-professor que 

recorre e se utiliza dos cânones clássicos, da cópia, se encarrega de selecionar os conteúdos 

teóricos e práticos que visam o esmero técnico e a virtuose dos estudantes. 

Já o conceito de professor de Arte modernista seria o do professor que rege o ensino 

da Arte preservando a expressividade, o experimentalismo e o gênio criador do estudante; e 

sem imposições, almeja, ainda que haja apropriações, no processo de suas criações, essas 

sejam desveladoras da cultura nacional. 

Por fim, o conceito de professor de Arte contemporâneo, para o qual poderíamos 

traçar um paralelo com o do professor propositor, para o qual a Arte é concebida como 

conhecimento, porque consegue fazer com que os estudantes aprendam: a ler de modo 

criativo, significativo e crítico os textos não verbais e os híbridos; a pensar e a expressar-se 

através dos códigos das diferentes linguagens artísticas; conhecer pelas vivências das técnicas 

e contextualizar as produções artísticas legadas pelas gerações anteriores, conectando, em 

termos glocais, os saberes ética, estética e, politicamente, a cultura do mundo em que vive. 

Isso posto, é chegado o momento de apresentar os conhecimentos prévios de nossos 

pares sobre professor de Arte. Contudo, para termos melhor visualização desse conceito, 

consideramos que seria útil colher também os conhecimentos prévios de nossos partícipes de 

professor ideal ou bom professor. Com base nesses dados, pudemos analisar como os 

partícipes pensam ou significam o professor de Arte em termos de proximidade ou 

afastamento do que ele próprio concebe como professor ideal ou bom professor. 
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Para Dürer, o professor ideal ou bom professor “é aquele que não se prende às 

limitações impostas pelas condições de trabalho, e também induz o seu educando a buscar 

novas formas de organizar seus novos conhecimentos”. Dürer não só referencia o trabalho 

educativo como relação direta professor educando, mas faz uma triangulação que vincula 

trabalho/educando/professor, onde o conhecimento é o elo entre os elementos da tríade. O 

trabalho aparece na sua fala, não como sinônimo ou algo próximo da liberdade, tal como 

ocorreu nos alvores da humanidade, e sim, como ele mesmo frisa, como uma limitação à 

relação mediacional professor/educando. Desta maneira, o sentido de trabalho enquanto 

limite, impasse ou empecilho volta-se para o trabalho alienado. 

Ao afirmar que o professor ideal é aquele que “induz o seu educando a buscar novas 

formas de organizar seus novos conhecimentos”, Dürer nos faz lembrar Freire (1996), quando 

ele diz da necessidade de o educador instigar o educando rumo ao desenvolvimento das 

capacidades de inteligir e compreender. 

Assim, a ideia que sintetiza o significado do fenômeno para Dürer é a do mediador que 

supera limites, a qual é passível de inscrever-se nas teorizações vigotskianas, em função não 

apenas da ideia dos pressupostos da mediação que nos parece evidente, mas também pela 

ideia de superação, a qual lembra a zona de desenvolvimento proximal. 

Frida é um pouco mais concisa ao expressar sua concepção sobre o enfoque, que, para 

ela, “é aquele que é humilde e sabe que há MUITO a aprender”. Aqui encontramos duas 

ideias freireanas: a de que ensinar exige humildade e a do inacabamento, que o educador, 

arauto da educação libertária, afirmava ser uma condição da vida, cuja consciência só ocorria 

na espécie humana. Enfim, o sentido de professor ideal para Frida é o de professor aprendiz, o 

que está sempre aberto à aprendizagem, atentando para o ponto que aí reside outra ideia 

freireana de que o ensinar se dilui na experiência realmente fundante do aprender. 

Nas palavras de Tarsila, o fenômeno “é um professor que facilita o aprendizado de 

seus estudantes, de forma que as aulas sejam prazerosas, alegres e gostosas”. O sentido de 

professor ideal para Tarsila lembra o de Snyder e Freire. Ambos afirmam a necessidade da 

alegria e do prazer no processo de ensino-aprendizagem. Essa ideia carrega consigo uma 

(des)construção do que o senso comum percebe como ensino-aprendizagem sério, 

principalmente levando-se em conta que, no caso anterior, há seriedade e pertinência no 

prazer de aprender, o que com prazer e  alegria é mediado. 

Manabu, porém, afirma o seguinte, sobre o tema do professor ideal ou bom professor:  

Não existe professor ideal, eu diria que existe professor que proporciona momentos 

de discussão, informação, ação, e que propicia o fazer, o apreciar e o refletir, que 
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fazem parte do processo criativo de qualquer pessoa, em qualquer área do 

conhecimento humano. 

As ideias apresentadas por Manabu dialogam com as de Anita, quando Manabu e 

Anita traduzem a ideia do professor ideal como um horizonte a ser buscado, esse professor 

tem consciência de que não o é e por isso busca sê-lo. 

As pontes dialogais e semânticas entre Manabu e Dürer residem na mediação e na 

promoção de ambiente interativo, que leve o educando a pensar, a aprender, a criar. O 

professor ideal para Manabu é o professor facilitador da aprendizagem, professor mediador. 

No enunciado de Camile, o tema do professor ideal é “professor que lê, reflete e busca 

troca de experiências com os demais colegas, que escreve sobre suas experiências”. O sentido 

conferido por Camile quase chega à identificação com o intelectual, não tão orgânico quanto o 

gramciano, mas há uma organicidade nesse apresentado por Camile, que pode ser localizada 

na busca de troca de experiências com os colegas, o que indicia um desejo de instituir uma 

comunidade semântica, que pode, ou não, evoluir e conquistar níveis de intervenção social e 

política pelo caminho iniciado com a troca de ideias. 

Anita apreende o fenômeno como “aquele que não se acha ideal e procura ser. Aquele 

que aceita as diferenças...”. Residem duas ideias no enunciado de Anita, para expressar o que 

entende por professor ideal: a primeira é a que já ventilamos – a da ideia de horizonte, a do 

não-ser, o sentido conferido ao professor ideal evoca o devir. A segunda é a que se reporta à 

aceitação das diferenças, ideia central da educação multiculturalista, e que também alude aos 

processos identitários/alteritários. Nesse caso, o professor ideal é para Anita o “devir 

multicultural”. 

Liz considera que professor ideal ou bom professor “é aquele que conhece a realidade 

de seus educandos e da comunidade, para então executar suas atividades”. A empiria aflora na 

epiderme semântica do enunciado de Liz. Também em Liz encontramos ecos das ideias de 

Freire (1996), quando ela liga o professor ideal, inicia seu trabalho a partir da realidade do 

meio, ideia que vai ao encontro da afirmação de Freire (1996, p. 68) ao dizer que o “ensinar 

exige apreensão da realidade”. No que tange ao sentido do ensinar, as palavras de Liz 

aproximam-se do fazer manual. O professor ideal para ela é, pois, uma espécie de professor 

reflexivo. 

Georgina assim expressa o que seja para ela professor ideal: “é aquele que faz 

educação para os alunos e com eles. Um educador de homens e não um simples transmissor 

do conhecimento”. Temos aqui mais uma ideia freireana, que estabelece links dialogais e 

semânticos com Tarsila e também com Dürer. A ideia de que ensinar não é transferir 
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inteligência, mas instigar o sujeito cognoscente. Georgina nos passa, implicitamente, a ideia 

de educação ou trabalho educativo como promotor direto da humanização, verdadeiro sentido 

do educar. O professor ideal é, para Georgina, o educador parceiro. 

Por outro lado, para nós o professor ideal: 

É aquele que reúne compromisso, afetividade, conhecimento, criatividade, e tem a 

consciência de que sua função de mediador deve proporcionar ao seu educando as 

condições para que ele se motive e se perceba como sujeito de sua aprendizagem; e, 

a partir daí, inicie o exercício de problematizar e refletir sobre a realidade em que 

vive, articulando esta „leitura do mundo empírico‟ ao conhecimento ressignificado. 

Para a mediadora proponente, o professor ideal ou bom professor apresenta 

características que refletem um misto de ideias de professor caleidoscopicamente freireano, 

walloniano e vigotskiano. Para nós, o fenômeno professor é percebido como mediador 

reflexivo. 

Do ponto de vista lógico, consideramos formulações em nível de fase de transição as 

de Manabu, Liz e Camile. Aquelas que apresentaram conhecimentos em nível de 

caracterização foram: de Dürer, Tarsila, Anita, Georgina, Pollyanna e Frida.  

Os conhecimentos prévios dos partícipes de Professor de Arte encontram-se no 

Quadro 23, a seguir, considerando-se o nível de elaboração conceitual. 

CONHECIMENTOS PRÉVIOS – PROFESSOR DE ARTE 

Conhecimentos Prévios em Fase de Transição 

Codinome Significados 

 

Camile 
Professor que lê reflete e busca trocas de experiências com os demais colegas, que 

escreve sobre as suas experiências. 

 

Liz 
É aquele que conhece a realidade de seus educandos e da comunidade, para, então, 

executar suas atividades. 

 

Manabu 
Não existe professor ideal, eu diria que existe professor que proporciona momentos 

de discussão, informação, ação e que propicia o fazer, o apreciar e o refletir, que 

fazem parte do processo criativo de qualquer pessoa, em qualquer área do 

conhecimento humano. 

Quadro 23 - Conhecimentos prévios sobre Professor de Arte em fase de transição. 

Fonte: Coêlho (2008). 

No Quadro 23 estão aqueles conceitos considerados em fase de transição, pois estão 

saindo da descrição e aproximando-se da caracterização, a qual requer um nível mais elevado 

de abstração. O fato de estarem situados nesta categoria ocorreu porque foi mencionada pelo 
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menos uma das características essenciais do conceito de professor de Arte. Os três 

conhecimentos prévios das professoras apresentados no referido quadro se encontram na 

categoria da transição, visto que ainda estão fortemente arraigados à empiria, embora, existam 

diferentes nuances qualitativas entre eles. A maioria dos conceitos refere-se a um tipo de 

professor de Arte em especial, e não à totalidade dos professores de Arte. Assim, os conceitos 

construídos de forma singularizada e atribuídos ao conjunto de professores de Arte 

apresentam a característica de generalização isolante. Tal formulação conceitual não dá conta 

de todo o fenômeno, neste caso o do conceito de professor de Arte. 

Manabu apresenta alguns atributos essenciais ao professor de Arte. Por inferência, 

podemos extrair que, para ele, o professor de Arte é um profissional, porque, segundo 

Manabu, “o professor de Arte tem que ter uma formação superior”. O atributo – profissional – 

pode ser considerado essencial para toda a categoria dos professores, embora não seja 

distintivo. 

Além desse atributo, ele ainda apresenta como característica desse professor a 

investigação: “que seja investigador da cultura local e da cultura brasileira”, que, a despeito 

de não ser essencial, pode consistir em um traço presente em alguns professores de Arte, 

entretanto, perfeitamente aplicável a professores de outras disciplinas. O indício da 

investigação apresenta isolamento, porque só abrange a cultura local e brasileira. 

Liz evidencia que, dentre os atributos do professor de Arte, um lhe é importante: “mas 

não basta apenas que ele tenha esse conhecimento, é preciso que ele o vivencie. Para mim, ele 

tem que ser artista”. Ela deixa claro que professor de Arte tem que ser artista – professor-

artista. Visto que nem todos os professores de Arte são artistas, os conhecimentos prévios de 

Liz se reportam a um tipo singular de professor de Arte. Aliás, esta concepção de professor 

foi, por muito tempo, uma regra, principalmente em academias. Ao considerar toda a 

construção de Liz, deduzimos que este professor de Arte deve deter conhecimentos 

específicos da sua área, este foi o atributo considerado como essencial, mas não distintivo, 

para a elaboração do conceito de professor de Arte. 

Camile atribui características gerais dos professores: “professor de Arte é aquele que 

desperta no aluno outro olhar sobre a vida e junto como o aluno produz, constrói, elabora e re-

elabora o conhecimento”, a concepção pessoal, dinâmica e plástica da construção do 

conhecimento. Este modo de significar professor de Arte nos leva a estabelecer alguma 

semelhança com o professor contemporâneo em geral, pois a ele está relacionado o 

conhecimento re-elaborado, muito próximo da retroalimentação de Maturana (2001); melhor 
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ainda, do conceito de enação, um conceito bem próximo ao desse autor, que dele diverge por 

ser o primeiro um sistema fechado, e o segundo um sistema aberto.  

Observemos, o Quadro 24, a seguir, Conhecimentos Prévios, Fase de Caracterização e 

significados. 

CONHECIMENTOS PRÉVIOS – PROFESSOR DE ARTE 

Conhecimentos Prévios em Fase de Caracterização 

Codinome Significados 

 

Dürer 
É aquele que não se prende às limitações impostas pelas condições de trabalho, e também 

induz o seu educando a buscar novas formas de organizar seus novos conhecimentos. 

 

 

 

Anita 

O meu conceito de professor de Arte é que ele é uma pessoa preocupada, com sua cultura, 

com a de seu lugar, de seu país... 

O professor de Arte para mim está tão ligado com a cultura geral, quanto com questões mais 

práticas do dia-a-dia, com a escola, preocupado com que as pessoas possam decodificar esse 

novo, seja de imagem, som... 

 

 

 

Tarsila 

O professor de Arte tem que ser, necessariamente, um propositor de mudanças, nele 

mesmo, que dizem respeito à própria identidade, à identidade do seu aluno e à de seu 

contexto social. Eu vejo o professor de Arte dessa forma – está pronto para lançar 

questionamentos para que seu aluno tenha capacidade de operar mudanças, pois, à medida 

que o aluno muda, o professor, é claro, também vai sofrer essas mudanças. A partir do 

momento que ele está transformando, ele também se transforma; nesse aprendizado que ele 

está passando ele vai se re-estruturar e continuar se questionando enquanto professor. 

 

 

 

Frida 

Professor de Arte é uma pessoa criativa, dinâmica, sem preconceitos, porque, na Arte, eu 

vejo que ela tem tantas formas e ela se apresenta de tantas maneiras, que, inclusive, entra em 

choque com nossos princípios, conceitos... E você, como professor de Arte, não pode passar 

para os alunos os seus valores, ideias. O professor de Arte é essa pessoa aberta, ao novo, ao 

diferente, para o mundo. E passa aos alunos a coisa como ela é, e deixa que eles sintam, que 

eles pensem. 

 

 

Georgina 

O professor de Arte, para mim, é um orientador da aprendizagem, um pesquisador, 

aquele que vai além do ensinar, não apenas um mero transmissor do conhecimento, mas 

aquele que conduz o saber de forma criativa e prazerosa, no processo de ensino-

aprendizagem. Deve haver uma troca mútua para que aconteça de fato a aprendizagem 

significativa. 

 

 

 

Pollyanna 

É aquele que reúne compromisso, afetividade, conhecimento, criatividade, e tem a 

consciência de que sua função de mediador deve proporcionar ao seu educando as condições 

para que ele se motive e se perceba como sujeito de sua aprendizagem, e, a partir daí, inicie 

o exercício de problematizar e refletir, sobre a realidade em que vive articulando esta „leitura 

do mundo empírico‟ ao conhecimento ressignificado. 

Quadro 24 - Conhecimentos prévios sobre Professor de Arte em fase de caracterização. 

Fonte: Coêlho (2008). 

Anita alude ao professor de Arte como “uma pessoa preocupada”, o seu conceito 

poderia ser aplicado a qualquer pessoa, professor ou não, que estivesse na condição de 

preocupada, e o aplica como característico de toda a categoria dos professores de Arte. Aí 

temos alguns pontos a serem analisados; o primeiro diz respeito ao fato de que todo professor 
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é pessoa, porém, nem toda pessoa é professor de Arte. Outrossim, existem profissionais de 

outras categorias que são pessoas preocupadas, somente este fato não os inseriria na categoria 

de professores de Arte. Portanto, a propriedade pessoa preocupada não se caracteriza como 

distintiva da categoria professor de Arte. A tentativa de elastecer uma propriedade singular ao 

nível de geral caracteriza a formulação conceitual como generalização isolante. 

Um olhar atento sobre os conhecimentos prévios de Anita faz-nos deter no trecho “[...] 

preocupado com que as pessoas possam decodificar esse novo, seja de imagem, som...”, nele, 

ressalta a palavra decodificar, que não implica interpretar. Desta maneira, o professor que 

Anita refere pode estar contextualizado na primeira metade da década de 1980, época em que 

o tema alfabetização artística era recorrente entre os professores de Arte. 

Tarsila reporta-se a dois tipos de professor - ao professor “propositor” , quando diz “o 

professor de Arte tem que ser, necessariamente, um propositor de mudanças [...].” e, ao 

professor aprendiz, que pode ser percebido no fragmento, “a partir do momento que ele está 

transformando, ele também se transforma, pois, nesse aprendizado que ele está passando, ele 

vai se re-estruturar e continuar se questionando enquanto professor”. Do primeiro, podemos 

apreender que a significação de professor de Arte para Tarsila é a do professor de Arte 

contextualizado na contemporaneidade, aquele que compreende Arte como conhecimento, o 

ensino de Arte como proposição, inspiração, reinvenção estética e ética, que visa o 

desenvolvimento da capacidade interpretativa da realidade dos seus educandos. Isso posto, o 

conceito de Tarsila caracteriza uma tipologia de professor de Arte, que ela generalizou para 

toda a categoria dos professores de Arte. Do segundo, o professor aprendiz, denota a adesão à 

concepção de ferramenta reflexiva do processo de ensino-aprendizagem, na qual 

educando/educador transformam-se mutuamente, o que pode encontrar ecos em Vygotsky. De 

outra forma, evidencia aproximação aos ideários de professor e de aprendizagem de Freire, 

Demo e outros que os aproximam do questionamento o qual tem implicações no 

conhecimento. Outras significações próximas ao pensamento dos educadores citados dizem 

respeito ao pensar dialeticamente a relação educador/educando, “o professor de Arte [...] 

lança questionamentos para que seu aluno tenha capacidade de operar mudanças, pois, à 

medida que o aluno muda, o professor, é claro, também vai sofrer essas mudanças.”, além de 

atentar que o processo educativo deve ter a possibilidade de avanços do educando como alvo 

a ser atingido. 

Tarsila também chama a atenção para a questão de processos identitários que denotam 

o imbricamento entre identidade/alteridade/meio; “o professor de Arte tem que ser, 

necessariamente, um propositor de mudanças, nele mesmo, que dizem respeito à própria 
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identidade, à identidade do seu aluno e à do seu contexto social”. Assim, os modos de 

significar professor de Arte em Tarsila nos levam a localizá-lo na contemporaneidade. 

O conceito de Tarsila é mais pertinente aos subgrupos – propositor & aprendiz  do 

conjunto maior dos professores de Arte, e, neste, nem todos apresentam as características da 

proposição e a da consciência de aprendiz, por ela apontadas. 

Frida, por seu turno, conceitua o professor de Arte como “essa pessoa aberta, ao novo, 

ao diferente, para o mundo”. Trata-se de mais um tipo de generalização isolante, pois, este 

atributo pode ser aplicado a qualquer pessoa ou professores de outras disciplinas. Ademais, 

nem todo professor de Arte é aberto, portanto esta não é uma característica geral ou essencial 

da categoria dos professores de Arte. A maneira de perceber o professor de Arte em Frida se 

coaduna com o pensamento freireano que diz: “ensinar exige risco, aceitação do novo e 

rejeição a qualquer forma de discriminação” (FREIRE, 1996, p. 35). 

Georgina significa professor de Arte como “orientador da aprendizagem, um 

pesquisador [...]”, ambos os atributos não se constituem como essenciais da categoria, e 

podem ser referentes a profissionais que não sejam professores, no caso do pesquisador, e a 

toda a categoria dos professores, mesmo os que não sejam de Arte. 

O professor de Arte que Georgina reporta encontra aproximações, por dedução, com o 

ideário de Ausubel, pois é aquele que possibilita a promoção da aprendizagem significativa, o 

que pode ser exemplificado na fala, “deve haver uma troca mútua para que aconteça, de fato, 

a aprendizagem significativa”. 

No Quadro 25, a seguir, estão os conceitos dos professores, que, por inferência, estão 

em nível de caracterização, uma vez que apresentam características conceituais que observam 

os critérios de essencialidade e necessidade do fenômeno – professor de Arte. 

No que tange à nossa elaboração, encontramos o atributo: profissional, inferido através 

do enunciado “o professor de Arte é aquele que educa com profissionalismo, afetividade 

compromisso, criatividade, conhecimento, tendo a Arte como o seu foco, ferramenta 

mediadora e motivacional”. Podem ser extraídos do fragmento anterior, características tais 

como profissionalidade, domínio dos conhecimentos geral e específico da área. 

Dürer, pelo mesmo processo de inferência na fala a seguir: “e cabe a esse profissional, 

o professor de Arte, tornar presente para os seus educandos esse objeto”, refere-se 

textualmente ao professor de Arte como profissional, característica considerada essencial, 

embora não distintiva, da categoria dos professores. Em outro fragmento “o professor de Arte 

é o educador que tem o seu objeto de estudo e de ensino – a arte/cultura [...]”, daí, podem ser 
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depreendidos os conhecimentos geral e específico – cultura e Arte, essenciais e distintivos da 

categoria dos professores de Arte. 

Quase todos os partícipes fizeram alusão ao atributo conhecimento da cultura, que, em 

certa medida, constitui conexão entre os conhecimentos específicos e os gerais, porém, não 

supriu as lacunas dos atributos ou notas essenciais e distintivos do fenômeno a que se 

reportam, próprios do conceito científico. Em seguida, apresentamos, no Quadro 25, 

comparativo do que foi expresso sobre esse tema. 

CONHECIMENTOS PRÉVIOS 

Tema Professor Ideal ou Bom Professor Professor de Arte 

 

Dürer 

É aquele que não se prende às limitações 
impostas pelas condições de trabalho, e também 

induz o seu educando a buscar novas formas de 
organizar seus novos conhecimentos. 

É o educador quem tem o seu objeto de estudo e de ensino – a arte/cultura – que é 

algo presente na vida de todo mundo, mas que, pela loucura da sociedade atual, da 

velocidade, com que as informações são repassadas e também pelos interesses até 

dos governantes, dos que gerem o ensino, então, esses objetos de estudo e de 

ensino terminam ficando bem de lado. E cabe a esse profissional, o professor de 

arte, tornar presente para seus educandos esse objeto. 

 

Tarsila 

 

É o professor que facilita o aprendizado de seus 

estudantes, de forma que as aulas sejam 
prazerosas, alegres e agradáveis. 

O professor de arte tem que ser, necessariamente, um propositor de mudanças, nele 

mesmo, que dizem respeito à própria identidade, ou à identidade de seu aluno e de 

seu contexto social. Eu vejo o professor de Arte dessa forma – está pronto para 

lançar questionamentos para que seu aluno tenha capacidade de operar mudanças, 

pois à medida que o aluno muda, o professor, é claro, também vai sofrer essas 

mudanças. A partir do momento que ele está transformando, ele também se 

transforma. Pois, nesse aprendizado que ele está passando ele vai se re-estruturar e 

continuar se questionando enquanto professor. 

 

Frida 

 

É aquele que é humilde e sabe que ainda há 

MUITO a aprender. 

Professor de Arte é uma pessoa criativa, dinâmica, sem preconceitos, porque a Arte 

eu vejo que ela tem tantas formas, e ela se apresenta de tantas maneiras, que, 

inclusive, entra em choque com nossos princípios, conceitos... E você, como 

professor de Arte, não pode passar para os alunos seus valores, ideias. O professor 

de Arte é essa pessoa aberta, ao novo, ao diferente, para o mundo e passa aos 

alunos a coisa como ela é, e deixa que eles sintam, que eles pensem. 

 

 

Munch 

Não existe professor ideal, diria que existe o professor 

que proporciona momentos de discussão, informação, 

ação, e que propicia o fazer, o apreciar e o refletir, que 

fazem parte do processo criativo de qualquer pessoa, em 

qualquer área do conhecimento humano. 

O professor de Arte tem que ter uma formação superior. Eu não concebo um arte-

educador que não tenha formação superior e que não seja investigador, por que 

não? Que seja investigador da cultura local e da cultura brasileira, enfim, da cultura 

mundial, mesmo que ele tenha uma atenção para com aprendizagem do aluno, com 

a leitura de mundo de cada aluno, valorizar o conhecimento prévio do aluno, e daí, 

ajudar o aluno a construir. 

Camile 
Professor que lê, reflete e busca trocar experiências com 

os demais colegas, que escreve sobre sua experiência. 

Professor de arte é aquele que desperta no aluno outro olhar sobre a vida, e junto 

com o aluno produz, constrói, elabora e re-elabora o conhecimento. 

Anita Aquele que não se acha ideal e procura ser. 
Aquele que aceita as diferenças... 

O professor de arte para mim está tão ligado com a cultura geral, com questões 

mais práticas do dia-a-dia, com a escola, preocupado com as pessoas que possam 

decodificar esse novo, seja de imagem, som... 

 

 

Liz 

 

É aquele que conhece a realidade de seus 

educandos e da comunidade, para, então, 

executar suas atividades. 

Um educador, conhecedor de sua cultura, hábitos de seu povo, de sua comunidade, 

e da cultura mundial. Mas não basta apenas que ele tenha esse conhecimento, é 

preciso que ele o vivencie. Para mim ele tem que ser artista. Ele precisa ter 

vivenciado o que vai trabalhar em sala de aula. Então ele tem que ser multi; ele 

pode apenas conhecer o teatro, mas tem que pelo menos ter uma vivência dessa 

atuação, ele tem que ter tido essa vivência de ator. A mesma coisa no desenho, na 

fotografia, na pintura... Senão, no meu ponto de vista, vai faltar alguma coisa. E 

essa falta, de certo modo, será aquilo que os alunos vão questionar. Além de ele ser 

esse multi e ter vivenciado diferentes linguagens da Arte, ele tem que ser o 

mediador. Ele tem que ter muitas caras, muitas facetas, e saber como trabalhar isso 

na sala de aula. Tem que ser isento de preconceitos e de discriminações. 

 

Georgina 

Aquele que faz educação para os alunos e com 
eles. Um educador de homens e não um simples 

transmissor do conhecimento. 

O professor de Arte, para mim, um orientador da aprendizagem, um 

pesquisador, aquele que vai além do ensinar, não apenas um mero transmissor do 

conhecimento, mas aquele que conduz o saber de forma criativa e prazerosa, no 

processo de ensino-aprendizagem. Deve haver uma troca mútua para que aconteça 

de fato a aprendizagem significativa. 

 

Pollyanna 

É aquele que reúne compromisso, afetividade, 
conhecimento, criatividade e tem a consciência 

de que sua função de mediador deve 
proporcionar ao seu educando as condições para 

que ele se motive e se perceba como sujeito de 

sua aprendizagem; e, a partir daí, inicie o 
exercício de problematizar e refletir sobre a 

realidade em que vive articulando esta „leitura do 

mundo empírico‟ ao conhecimento 
ressignificado. 

O professor de Arte é aquele que educa com profissionalismo, afetividade 

compromisso, criatividade, conhecimento, tendo a Arte como seu foco, ferramenta 

mediadora e motivacional. O seu objetivo é possibilitar ao educando as condições 

para que ele se motive, se sensibilize e se desenvolva estética e cognitivamente, 

através da propriopercepção como sujeito histórico, que compartilha com seus 

pares a aprendizagem, suas visões de mundo e o seu reinventar cotidiano. E nessa 

reinvenção Arte-vida, articula o problematizar e o refletir sobre a sua realidade, 

compondo criativamente “a leitura do mundo empírico” através do conhecimento 

ressignificado. 

Quadro 25 - Comparativo entre os conhecimentos prévios sobre bom professor e sobre o professor de Arte. 

Fonte: Coêlho (2008). 
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Os parceiros que apresentaram conhecimentos de professor ideal próximo ao de 

professor de Arte foram Dürer, Camile e a mediadora. Aqueles em que os conhecimentos 

prévios apresentam atributos até superiores aos do professor ideal foram Tarsila, Manabu e 

Anita. Os demais apresentaram o conceito de professor ideal ou bom professor com atributos 

superiores aos do professor de Arte. 

Destarte, damos ciência do conceito de professor de Arte adotado: 

O professor de Arte é o profissional investigador, que, consoante a sua habilitação, 

partilha os códigos e estimula o desenvolvimento de produções artísticas que 

possibilitem aos educandos a reflexão e a sensibilização estética dos sentidos pela 

aprendizagem ressignificada pela leitura de mundo articulada à conjuntura em que 

vivem. 

Como forma de dar prosseguimento aos trabalhos, logo depois, colocamos em pauta os 

conhecimentos prévios reformulados sobre professor de Arte pelos partícipes desse trabalho. 

No universo das reelaborações, em nível de caracterização, 71% delas foram erigidas 

com base no critério do desenvolvimento cognitivo, nuançado pela técnica e pela 

profissionalidade. Outros critérios foram adotados, aproximadamente 29%, dos quais metade 

deles embasa-se na mudança identitária, e o restante fundamenta-se no critério da 

competência. 

REELABORAÇÃO – PROFESSOR DE ARTE 

Elaborações em Nível de Caracterização 

Codinome Significados 

 

Frida 

É aquele que conhece as especificidades das linguagens artísticas, em termos de conteúdos e práticas, 

leituras e vivências, partilhadas com os aprendizes, em um processo de colaboração para acontecer a 

formação do ser social, sensível, ético e cidadão criativo. 

Anita É aquele que consegue articular significativamente o que aprende e o que ensina sobre os 
conhecimentos artísticos em sua área de habilitação. 

 

Tarsila 

O professor de Arte que se imbui do desafio de ter que ser, necessariamente, um propositor de 

mudanças, nele mesmo, que dizem respeito à própria identidade, à identidade do seu aluno e à do seu 
contexto social. 

Georgina É o profissional educador, pesquisador, aquele que faz do conhecimento um instrumento em ação em 
prol do desenvolvimento da aprendizagem do seu aluno. 

 

Manabu 

É o agente organizador de uma proposta educativa e social em que o principal alvo dessa proposta é o 

aluno como conhecedor, construtor reflexivo sobre a produção artística e a cultura em que está inserido, 

em uma perspectiva democrática e transformadora, através de conceitos, códigos, linguagens 
construídos no dia-a-dia. 

 

Liz 

Um profissional que atua no espaço educacional de ensino, que tem a competência de fazer conhecer o 

percurso histórico da arte deixada pelos ancestrais até os nossos dias, provocando ou instigando leituras 

de mundo dessas imagens, para que a sensibilidade e o conhecimento possam ser estimulados e a 
aprendizagem acontecer. 

Camile É o profissional que, imbuído de conceitos estéticos, artísticos, históricos e culturais, constrói e 

reconstrói saberes com o educando, possibilitando outro olhar sobre o mundo. 

Quadro 26 - Reelaboração do conceito de Professor de Arte em Nível de Caracterização. 

Fonte: Coêlho (2008). 
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No âmbito das reelaborações individuais, em nível de conceituação, os critérios 

adotados para as formulações, ocorreram na base em que 50% obedeceram à ideia de 

desenvolvimento cognitivo, e os outros 50% à de desenvolvimento interpretativo. As duas 

formas de percepção apontam para caminhos que levam ao ensino da Arte contemporânea. 

REELABORAÇÃO – PROFESSOR DE ARTE 

Elaborações em Nível de Conceituação 

Codinome Significados 

 

Dürer 
É o profissional que tem o domínio dos conhecimentos da área de Arte, da 

Educação, da Didática e alia todos esses conhecimentos à busca em desenvolver 

um processo de ensino e de aprendizagem através da Arte. 

 

Pollyanna 
É o profissional que alia os saberes da docência aos de sua habilitação em Arte, e 

tem como princípios mediadores os códigos artísticos e as produções culturais para 

desenvolver, no educando, a reflexão, a sensibilidade, a leitura estética e artística 

de mundo. 

Quadro 27 - Reelaboração do conceito de Professor de Arte em Nível de Conceituação. 

Fonte: Coêlho (2008). 

A elaboração coletiva do conceito de professor de Arte consistiu em um momento-

chave; neste exercício da atividade mental do nós, Bakhtin (1998, p. 115) o concebe como 

“atividade diferenciada”. Nela encontramos quase todos os elementos da Investigação 

Colaborativa: a interatividade, a dialogia, a dialética do processo, as contradições, os conflitos 

e as negociações. Por sua vez, a dialogia e a polifonia possibilitaram uma mescla dos diversos 

discursos, em que diferentes significados são desfiados e (des)(re)tecidos em sistemas de 

caráter non fini. Aliás, no que tange à contradição entre a unidade e a pluralidade da 

significação, Bakhtin (1988) diz ser aparente. A afirmação do autor é reafirmada na sua 

concepção de dialogia, que se funda na relação identitário/alteritária.  

Este espaço de co-elaboração ou de Co-laboração representou tudo isso junto, 

caracterizando, desta forma, uma hermenêutica prática – a zona de desenvolvimento proximal 

–, que possibilitou o desenvolvimento da co-criação cognitiva. A zona de desenvolvimento 

proximal constituiu-se em um contexto interativo, onde os integrantes, pelo agir colaborativo 

semioticamente mediado, potencializaram volitivamente o desenvolvimento mútuo de 

expressão e resolução independente de problemas; nesse caso, a construção conjunta do 

conceito de professor de Arte. Segundo constatamos, a maioria de nós não atingiu o nível de 

elaboração conceitual, individualmente, mas pudemos fazê-lo em situação mediada. Foi uma 

construção organizada por um “nós” inventado pelos “eus” em colaboração interativa. Esta 
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afirmação pode encontrar explicação no que disse Bakhtin (1988, p. 112): “não é a palavra 

mental que organiza a expressão, mas ao contrário, é a expressão que organiza a atividade 

mental [grifo do autor], que a modela e determina sua orientação”.  

Tal construção resulta de um jogo, que abrange sentimento, razão, valores e outros; é 

uma síntese das expressões dos significados atribuídos e negociados pela equipe. O processo 

de elaboração conjunta constituiu-se em uma transformação de cada partícipe em espaço 

interlocutivo, ou ainda, em elemento mediador, que teve como objetivo a construção de 

conhecimento conjunto, por vezes híbrido, a partir dos conceitos reelaborados 

individualmente. Nessa co-construção, depois de superadas as contradições pela negociação, 

prevaleceram o consenso, a volição e a interpessoalidade. Na concreção do trabalho cognitivo 

em colaboração interpares, conforme dito anteriormente, o conceito formulado foi:  

O professor de Arte é o profissional investigador, que, consoante a sua habilitação, 

partilha os códigos e estimula o desenvolvimento de produções artísticas que 

possibilitem aos educandos a sensibilização estética dos sentidos e dos significados, 

pela aprendizagem ressignificada e pela leitura de mundo articulada à conjuntura em 

que vivem. 

REELABORAÇÃO CONJUNTA – PROFESSOR DE ARTE 

Codinome Significado 

 

Equipe Tear 

O professor de Arte é o profissional investigador, que, consoante a 

sua habilitação, partilha os códigos e estimula o desenvolvimento de 

produções artísticas para possibilitar aos educandos a reflexão, a 

sensibilização estética dos sentidos e dos significados, pela 

aprendizagem ressignificada, pela leitura de mundo articulada à 

conjuntura em que vivem. 

Quadro 28 - Reelaboração conjunta do conceito de Professor de Arte. 

Fonte: Coêlho (2008).  

De modo geral, 44% das formulações dos partícipes passaram para um nível de 

caracterização que tem um nível de abstração superior ao que se encontrava. Logo, 33% 

permaneceram nesse nível; 22% passaram do nível de transição para o de conceituação; e 

somente 11% sofreram um pequeno retrocesso, ao passar do nível de transição para o de 

caracterização. No cômputo geral, houve, então, 67% de transformações que indicam avanço 

tanto quantitativo quanto qualitativo do processo. 

Os atributos conferidos ao conceito reformulado pela equipe têm parentescos com os 

que os investigadores da educação, tais como Nóvoa (1992; 1995; 2008), Gadotti (2006), 

caracterizam o perfil profissional; outros têm tecido considerações sobre aqueles. Em meio a 
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esses atributos, citamos o fato de a Equipe ter considerado a necessidade de o professor ser 

investigador, o que o impele a estudar mais, pelo exercício do refletir criticamente; enfim, 

com isso ele aprende mais, ao tempo em que essa atividade investigativa o impede de 

permanecer preso às rotinas de sala de aula. Esse professor tem, desse modo, mais chances 

para estudar. Demo (2005, p. 46) sai em defesa desse professor, haja vista que ele “precisa do 

direito de estudar, no trabalho porque é trabalho. Professor que não estuda não tem aula para 

dar”. E ele diz mais: para começar, seria de bom alvitre reduzir a aula e aumentar a pesquisa. 

É também a investigação que proverá a necessidade de o professor, na atualidade, gerar 

conhecimento, só assim ele poderá avançar. Quanto aos demais atributos, eles atendem parte 

do que se almeja para compor o perfil do professor de Arte em conformidade com a educação 

estética que as diretrizes curriculares sinalizam, embora não tenha sido essa a nossa intenção.    

Destarte, como forma de dar prosseguimento aos trabalhos, em seguida, colocamos em 

pauta os conhecimentos prévios sobre a prática docente dos partícipes componentes dessa 

investigação. 

4.5 A Prática Docente em Arte/Ensino da Arte 

Nesse momento, colocamos em foco a prática docente, lugar onde nossa investigação 

surge e para ela se volta. Essa pode ser vista sob prismas distintos, que tanto podem ser 

simples transmissão de informações, que fazem parte de uma engrenagem rotinizada e de teor 

reiterativo, ou contrariamente partilha a co-produção de conhecimento da díade complementar 

professor & estudante, refletida sistematicamente a partir do estabelecimento de ambiente 

interativo, democrático, no qual seja privilegiada a polissemia, a reversibilidade interlocutiva 

em consonância com a dinâmica dialética. Esse modo de perceber e vivenciar a prática 

docente requer planejamento, organização dos conteúdos e dos modos de abordá-los; 

flexibilidade; interatividade dialético-dialogal, consoante princípios éticos e estéticos; outras 

visões, além da tradicional dedutivista, como a indução e a abdução, na análise e conexão das 

informações. 

Intentamos frisar que a prática docente em Arte deve oportunizar ao estudante uma 

variedade de abordagens, na qual o professor promova o estabelecimento de instâncias 

mediacionais consubstanciadas nas diferentes linguagens artísticas, organização dos 

conhecimentos artísticos a serem desenvolvidos, vivenciados e articulados teórica e 

praticamente. Essas vivências compreendem a produção, análise e leitura de objetos, 

propostas e/ou legados artísticos, contextualizando-os enquanto produções sociohistóricas. A 
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prática docente em Arte é a promoção e a organização de estratégias que confluam para o 

exercício do ensino e da aprendizagem triangular. O exercício conjugado dessa diversidade 

de vivências estético-reflexivas habilita e desenvolve nos estudantes a emergência da leitura 

criativa e subjetivada de si e do mundo. Este exercício consiste, pois, em um diálogo estético 

profícuo rumo à autogestão, pela mobilização de conexões múltiplas (cognição-afetividade, 

planejamento/realização, realidade/imaginação, glocalidade etc.) que a Arte pode viabilizar 

em função do seu enorme poder de transitar por diferentes domínios do saber, do fazer, do 

estar e do ser sujeito, que desejamos mais integrados, humanos e livres. 

Nesse fluxo, em face do que foi discutido com os autores, o fato de a prática ser 

construída como um sistema de valores, de conhecimentos, em que pesam, além dos citados, 

muitos outros fatores, dentre eles colocamos em relevo os conhecimentos prévios, que os 

partícipes componentes da Equipe Tear detêm sobre a prática docente. 

Os conhecimentos prévios de Anita inauguram este ensejo e nos dão visibilidade do 

significado da prática docente para essa professora, “ação referente ao ensino-aprendizagem, 

onde professor e aluno, professora e aluna encontram-se como educadores, constroem-se 

como educadores e educandos, e vice-versa”. Prática docente para Anita é um encontro entre 

os sujeitos do par complementar professor(a) e aluno(a), no qual ambos constroem-se 

mutuamente como educadores e educandos. A percepção de prática docente anitiana encontra, 

claramente, ecos em Paulo Freire (1996), para quem os sujeitos da ação emergem, e aqueles, 

através da reflexão-ação, detectam, dessa maneira, as necessidades de mudança assim como 

os seus porquês. 

A palavra construção é chave para essa afirmativa, construção de conhecimentos e de 

profissionalidade, uma vez que esta não se desenvolve sem o conhecimento. Nesta visão, o 

conhecimento é percebido como essencialmente social. E, em virtude de Anita não ter citado 

a palavra conhecimento ao longo de sua elaboração, consideramos que esta lacuna empalidece 

os conhecimentos prévios de prática docente. Então, julgamos, por esse motivo, que colocar 

prática docente paralelamente a encontro, apesar de ser uma bela metáfora, é um 

reducionismo. 

Por sua complexidade, a prática docente não pode ser traduzida somente às: das 

pontes, dos links, dos conectores ou similares, cuja função é estabelecer ligações, revelar 

sentidos, possibilitar a trama do conhecimento, promover visões de horizontes, que fazem 

avançar e elastecer os saberes para além do conhecido, pois, há bem mais do que isso na 

prática docente – conhecimentos específicos das áreas de atuação ou disciplina, aliados aos 

conhecimentos pedagógicos, motivações, afetividades e sociabilidades. 
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Uma palavra que adquire destaque na construção de Anita é ação, pois o fenômeno 

prática docente ganha vida e movimento na ação. Contudo, a redução desta construção mútua 

à condição de ação, e não de ações, ou ainda atividades, na concepção sociohistórica, causa 

ruídos à compreensão da complexidade processual aí inscrita. 

Frida, no entanto, concebe a prática docente em Arte como “a ação planejada, refletida 

e engajada na realidade, que visa a transformação do educando, e, tem como instrumento o 

processo colaborativo de ensino-aprendizagem”. Para Frida, a prática docente compreende 

“ação planejada, refletida e engajada na realidade”, porém, nem todas as práticas docentes 

compreendem as três características, duas ou apenas uma delas. Tampouco, nem toda prática 

docente engaja-se na realidade. Mais à frente, ela afirma que tal prática “tem como 

instrumento o processo colaborativo de ensino-aprendizagem”. É muito recente o estudo dos 

processos de ensino e de aprendizagem que envolve a abordagem colaborativa. Por esse 

motivo, ela promoveu uma redução na sua elaboração. A nosso ver, Frida, na realidade, quis 

sinalizar para um envolvimento mais ativo e consciente do estudante no processo de 

aprendizagem e não de colaboração propriamente dita, embora, de modo geral, um dos fatores 

essenciais da colaboração – a mediação – esteja presente na processualidade do ensino e da 

aprendizagem. 

É importante ressaltar na fala de Frida a reflexão, pois o processo reflexivo é 

percebido por Pereira e Zeichner (2002), Kemmis (2002) e outros como fundamental para que 

haja mudança em representações, crenças e práticas. 

Contudo, a não inclusão dos conhecimentos geradores da prática docente nos faz 

colocar a construção de Frida em nível de caracterização, apesar de ela apresentar nível de 

abstração considerável. 

Por outro lado, esses conhecimentos, na visão de Tarsila, “são as diferentes maneiras 

que o professor usa, ao trabalhar conteúdos na sala de aula, observando o plano previamente 

elaborado”. 

Destarte, a prática docente em Tarsila diz respeito aos diferentes modos de trabalhar os 

conteúdos, na sala de aula, observando o plano previamente elaborado. Para nós, os 

conhecimentos da fala de Tarsila remetem à metodologia, à Didática: “são as diferentes 

maneiras que o professor usa ao trabalhar conteúdos na sala de aula [...]”. 

Há reducionismos implícitos nessa construção. Neste sentido, a prática docente está 

como sinônimo de método e de algo exclusivo da sala de aula. Trata-se de conhecimento 

prévio no qual estão muito presentes a empiria e o senso comum, que revelam uma aplicação 
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mais sensorial, imediatista e localizada da prática docente. Por esses motivos, reputamos os 

conhecimentos em apreço, ao nível definição. 

Para Camile, prática docente “é a experimentação, caminho, formação contínua que 

enfoca a globalidade do percurso, identificando etapas e refletindo sobre o seu saber e sua 

trajetória profissional”. 

Camile entende a prática docente como sendo a globalidade de um percurso 

profissional, que abrange experimentação, caminho e formação contínua. Esta última mostra-

se como meio através do qual os saberes são refletidos e as etapas são identificadas. 

Em meio ao exposto, a palavra experimentação remete à atividade sem prévio ou 

pouco planejamento, e/ou na qual os conhecimentos pedagógicos nela embutidos estão em 

segundo plano. Evoca a visão do mestre-artesão, na qual o domínio da didática é germinal. 

Um ponto a ser destacado diz respeito à conexão estabelecida por Camile entre prática 

docente e trajetória profissional, em uma afirmação da prática docente enquanto instância 

formativa. A formulação de Camile, do ponto de vista lógico, foi considerada em nível de 

caracterização. 

Já na perspectiva de Georgina, a prática docente “é capacidade de reflexão e exercício 

dos conhecimentos teórico-práticos em uma construção de múltiplos conhecimentos, visando 

ao processo de ensino-aprendizagem de cada aluno”. 

Quando Georgina diz que prática docente “é capacidade [...]”, faz a redução de um 

fenômeno processual à condição de habilidade de um indivíduo. Entretanto, ao analisar todo o 

trecho - “é capacidade de reflexão e exercício dos conhecimentos teórico-práticos” – 

percebemos como Georgina significa a teoria e a prática inextricavelmente ligadas, no 

processo do ensino e da aprendizagem. 

Ao lado do que foi analisado, ela afirma que prática docente é uma construção a partir 

de múltiplos conhecimentos, que medeia o processo de ensino-aprendizagem. Por fim, 

Georgina evidencia que a prática docente não tem um fim em si mesma, pois sua finalidade, 

na perspectiva da partícipe, reside “[n]o processo de ensino-aprendizagem de cada aluno”. 

Conforme nossa análise, os atributos contidos nos conhecimentos prévios apresentados 

satisfazem os critérios de essencialidade e suficiência, portanto, para nós, sua construção 

encontra-se em nível de conceituação. 

Manabu perspectiva a prática docente em Arte como “um processo ininterrupto de 

reflexão sobre questões que envolvem ensino-aprendizagem e sobre os conhecimentos 

expostos e adquiridos do período letivo”. 
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Em Manabu, os conhecimentos prévios sobre prática docente dialogam com os de 

Georgina, e são reduzidos a um processo ininterrupto de reflexão sobre questões que 

envolvem os processos de ensino e de aprendizagem, e sobre os conhecimentos expostos e 

adquiridos no período letivo. O tempo é percebido particularizado e medido por unidades 

traduzidas sob a forma de períodos letivos, a prática docente parece aí confinada. 

O fato de o senso comum, o empírico e o sensório estarem muito presentes na 

elaboração de Manabu de prática docente, de ela conter indícios essenciais, porém 

particularizantes, julgamos tratar-se do nível de definição. 

Para nós, os conhecimentos prévios sobre a prática docente consistem em um 

“Conjunto das atividades pedagógicas que abrange saberes da docência, saberes específicos, 

sobretudo, os do campo da Arte, conectados a diferentes áreas de conhecimento, articulados 

pelo professor para facilitar, por um lado, os processos do ensino, e, por outro, os da 

aprendizagem pelos estudantes”. 

Os saberes são muito mais abrangentes do que os conhecimentos. Com isso, 

concebemos a prática docente como uma trajetória biaxial que contempla os saberes 

específicos, bem como os saberes da docência. 

Deste modo, apresentamos atributos essenciais e suficientes para tratar do fenômeno 

prática docente em Arte. Portanto, em termos de formulação lógica, os conhecimentos prévios 

por nós elaborados encontram-se em nível de conceituação. 

Em Dürer, a prática “está relacionada, não somente à metodologia, didática aplicada 

em sala de aula, mas principalmente ao conjunto de ações que compõem o trabalho de um 

professor”. 

Dürer relaciona a prática docente com a metodologia, com a didática aplicada e ao 

conjunto de ações que compõem o trabalho de um professor. Nesta construção, ele omite o 

conhecimento ou os saberes específicos para compor o que entendemos por prática docente 

em Arte. Desta forma, os conhecimentos prévios de Dürer reduzem o trabalho do professor ao 

conjunto de ações que compõem o seu trabalho. Reside, nesta apreensão, a primazia de um 

sentido prático em detrimento da teoria, que também constitui um importante componente do 

trabalho docente. É oportuno frisar, a relação estabelecida por Dürer entre prática docente e 

trabalho do professor, como um constituinte essencial do seu fazer. Assim, sendo, de uma 

perspectiva lógica da formulação, consideramos os conhecimentos apresentados por Dürer em 

nível de transição caracterização/conceito. 

Os conhecimentos prévios dos partícipes sobre prática docente em Arte são os que 

constam no sumário, Quadro 29, a seguir: 
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Quadro 29 - Conhecimentos prévios – Prática Docente. 

Fonte: Coêlho (2008).  

O cotejo das elaborações dos pares com as três concepções de prática docente 

apontadas por Tardif (2002) surgem como desdobramentos da educação, enquanto arte surge 

como técnica guiada por valores e como interação. Destarte, Camile formula seus 

conhecimentos prévios bem próximos da primeira concepção a qual se embasa na educação 

enquanto arte, e, essa foi a única elaboração que aponta para esse sentido (12,5%). Anita foi 

outra cuja formulação dos conhecimentos ficou solitária facejando a concepção de prática 

docente que inscreve a educação como interatividade (12,5%). As demais construções 

CONHECIMENTOS PRÉVIOS   

Codinome Identificação do 

Nível de Formulação 

Prática Docente 

 

Anita 

 

Caracterização 
Ação referente ao ensino-aprendizagem, onde professor e 

aluno, professora e aluna encontram-se como educadores, 

constroem-se como educadores e educandos, e vice-versa. 

 

Frida 

 

Caracterização 
É a ação planejada, refletida e engajada na realidade, que visa 

a transformação do educando, e tem como instrumento o 

processo colaborativo de ensino-aprendizagem. 

 

Tarsila 

 

Definição 
São as diferentes maneiras que o professor usa ao trabalhar 

conteúdos na sala de aula, observando o plano previamente 

elaborado. 

 

Camile 

 

Caracterização 

 

É a experimentação, caminho, formação contínua que enfoca a 

globalidade do percurso, identificando etapas e refletindo 

sobre o seu saber e sua trajetória profissional. 

 

Georgina 

 

Conceituação 
É capacidade de reflexão e exercício dos conhecimentos 

teórico-práticos em uma construção de múltiplos 

conhecimentos, visando ao processo de ensino-aprendizagem 

de cada aluno. 

 

 

Manabu 

 

 

Definição 

É um processo ininterrupto de reflexão sobre questões que 

envolvem ensino-aprendizagem e sobre os conhecimentos 

expostos e adquiridos do período letivo. 

 

 

Pollyanna 

 

 

Conceituação 

Conjunto de atividades pedagógicas, que abrangem saberes da 

docência e saberes específicos, sobretudo os do campo da 

Arte, conectados a diferentes áreas de conhecimento, 

articulados pelo professor para facilitar, por um lado, os 

processos do ensino, e, por outro, os da aprendizagem pelos 

estudantes. 

 

Dürer 

 

Transição  
Está relacionada não somente à metodologia, didática aplicada 

em sala de aula, mas principalmente ao conjunto de ações que 

compõem o trabalho de um professor. 
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guardaram aproximação com a segunda concepção de prática docente, a qual se deriva da 

educação enquanto técnica guiada por valores (75%).   

Os nossos pares que apresentaram conhecimentos prévios sobre prática docente em 

nível de definição foram Manabu e Tarsila. Enquanto as formulações de Anita, Frida e 

Georgina encontram-se em nível de caracterização. Camile e Dürer elaboraram 

conhecimentos fronteiriços entre a caracterização e a conceituação. Por fim, reputamos 

conhecimentos prévios por nós formulados no patamar de conceituação. 

O conceito de prática docente/ensino da Arte adotado como conceito-chave foi o que 

se segue: 

É o espaço das relações profissionais articuladas na tríade: trabalho, educação e 

Arte, onde ocorrem as lutas, os conflitos e as (des)(re)construções de saber-poder, 

em prol da sensibilização estética dos sujeitos do processo do ensino e da 

aprendizagem em Arte. Nestes espaços intersubjetivos se almejam vivências nas 

diferentes linguagens artísticas: conhecimento da história da Arte, das técnicas, das 

tecnologias e dos materiais; exercício da crítica e produção artística. Tais vivências 

podem contribuir para a construção de uma sociedade mais humana, uma vez 

formada por sujeitos ética e esteticamente sensíveis, criativos, livres, críticos e 

transformadores. 

Uma vez analisados os conhecimentos prévios de prática docente/ensino da Arte, 

passaremos para o momento da reformulação conceitual, por parte de nós, partícipes, após 

discussões sobre o tema. 

A prática docente é arena, em que muitas forças assimétricas (interpessoais, 

cognitivas, afetivas, políticas etc.) se encontram em interações mais diversas possíveis - 

coalisões, sinergias e também contraposições. E nesse jogo de saber-poder, essa prática pode 

ser reiterativa ou transformadora. Dependendo do caminho ou meta, a relação professor-

estudante (cognitiva, afetiva e dialógica), a escolha dos conteúdos, a opção por determinadas 

tendências pedagógicas, tudo contribui para nos tecermos enquanto professores sintonizados e 

ou empenhados com a reiteração ou com a transformação. 

Ao trazer para este tema a metáfora do tear, diríamos que este poderia ser a caixa que 

contém não só as meadas ou rolos de fios com que é feito o tecido, que, no nosso caso, 

consiste nas elaborações várias realizadas pelos partícipes ao longo da investigação, mas 

também outras ferramentas necessárias à atividade da tecedura. 

Nessa caixa que contém múltiplos fios, a prática docente é confluência de muitas 

facetas dessa modalidade de trabalho, e, nesse encontro de elementos componentes, ela 

influencia e é também por eles influenciada. Pelo que foi dito, sobre a prática docente, 

reafirmamos a necessidade de melhor compreendê-la, para, assim, compreendermo-nos 

enquanto profissionais nela inseridos. Portanto, tanto podemos nos considerar dela 
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modeladores, como nela modelados. Nossa afirmação se pauta nas teorizações vigotskianas 

que tratam do que nela é denominado de lei da dupla formação, em que as funções 

psicológicas superiores aparecem inicialmente no meio social. Após a aprendizagem, que se 

faz pela mediação, há a internalização das atividades externas, as quais sofrem reconstruções 

no plano individual. A internalização (VYGOTSKY, 2003) consiste em processo interpessoal, 

cujo sentido de determinado fenômeno foi intrapessoalizado. 

Nesse momento de formação conceitual, podemos dizer que essa equipe de 

professores conseguiu internalizar, a seu modo, o sentido do fenômeno referido por Vygotsky, 

haja vista que, ao final do processo, adquiriu possibilidades de investir em prospecções cada 

vez mais profundas sobre este e outros temas submetidos a percursos similares. Ademais, as 

formulações e reformulações conceituais podem proporcionar uma ampliação da consciência 

sobre determinado fenômeno, na consonância do social e do individual, isto é, no movimento 

dialético do geral e do singular. Além desses, essas (des)(re)construções capacitam e munem 

o sujeito de maior poder de argumentação, pelo exercício da elaboração cognitiva à qual foi 

submetido. 

Embora a prática docente seja esse campo fértil, no qual buscamos respostas, ela não 

é, por si só, conhecimento. Esse resulta das elaborações advindas das apreensões que fazemos 

de frações da realidade, via problematizações, discussões e (re)elaborações. Tampouco, as 

complexas trocas interativas e mediacionais, que nela ocorrem, se limitam ao microespaço da 

sala de aula; as redes conectivas formadas rompem esses espaços e estabelecem novas 

interações e liames sociais para além dos muros institucionais. 

Deste modo, se, na qualidade de professores, intentamos promover mudanças nos 

planos individual, social e organizacional, devemos começar por um maior e mais profundo 

entendimento da nossa prática docente como instrumento mediacional. 

Como profissionais da educação, a prática docente assume lugar de importância 

fundamental nos nossos processos identitários, por ser nesses espaços de luta que nos 

(des)(re)construímos nos mais diferentes planos que nos compõem. Observemos, no Quadro 

30, a seguir, os Conhecimentos Reelaborados – Prática Docente. 

Assinale-se que as modificações sofridas pelos conhecimentos prévios na reelaboração 

foram, na maioria dos casos, pequenas, mas, mesmo assim, algumas se tornaram significativas 

em termos de essas construções apresentarem essencialidade fenomênica pela articulação do 

geral com o singular com nexo, e com bom nível de abstração. 
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CONHECIMENTOS REELABORADOS – PRÁTICA DOCENTE 

 

CODINOME 
NÍVEL DE 

FORMULAÇÃO 

CONCEITUAL 

 

CONHECIMENTOS REELABORADOS 

 

Tarsila Definição 
São as estratégias de que o professor se utiliza para trabalhar 

conteúdos da aula, observando o plano previamente elaborado. 

 

Anita Caracterização 
Ação referente ao ensino-aprendizagem, onde professor e aluno, 

professora e aluna encontram-se como educadores, constroem-se 

uns aos outros. 

 

 

Manabu 

 

 

Transição 

É um processo que necessita de reflexão e planejamento regulares 

acerca de saberes que envolvem ensino-aprendizagem, aliando os 

conhecimentos internalizados aos que deverão ser adquiridos 

pelos alunos. 

 

Dürer 
Compreende as atividades pedagógicas que abrangem saberes 

específicos da docência e os das diferentes áreas de conhecimento. 

 

 

Georgina 

 

 

 

 

 

Conceituação 

É a atividade educacional do professor junto aos seus alunos, que 

tem na reflexão e exercício dos conhecimentos teórico-práticos 

um modo de construção de múltiplos conhecimentos visando ao 

processo de ensino-aprendizagem de cada aluno. 

 

 

Camile 

É a experimentação, caminho, formação contínua que enfoca a 

globalidade do percurso do ensino e da aprendizagem, 

identificando e refletindo sobre o que deve ser modificado para a 

melhoria e desenvolvimento do sujeito. 

 
 

Frida 

É a ação planejada, refletida e engajada à realidade, que visa à 

transformação do(a) próprio(a) professor(a) e do educando, pela 

mediação e co-construção do conhecimento. 

 

 

Pollyanna 

Consiste no trabalho do professor de Arte junto aos estudantes, no 

qual ele conecta, através da reflexão e do planejamento, as 

dimensões cognitivas (conhecimento pedagógico do conteúdo, 

conteúdo artístico e curricular), interpessoais (emocional, afetiva e 

dialógica) estéticas e ético-políticas. 

Quadro 30 - Conhecimentos Reelaborados – Prática Docente. 

Fonte: Coêlho (2008). 

A reelaboração de Tarsila mantém a mesma semântica, porque ela praticamente não 

faz uma mudança mais substancial. A prática docente é reduzida à condição de estratégia 

usada em aula planejada; portanto, o fenômeno fica reduzido a um estreito campo. Por esse 

motivo, foi mantido o mesmo nível de formulação conceitual dos conhecimentos prévios, a 

definição. 

Anita manteve a quase totalidade do que foi elaborado por ocasião dos conhecimentos 

prévios, atributos e estrutura, principalmente. À semelhança do anterior, ao nível de 

formulação conceitual, foi mantida a caracterização. 
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Manabu apresenta uma sensível melhoria na articulação dos atributos, que passaram a 

fazer parte de uma estrutura mais sistêmica. Apesar do incremento da nova versão do que seja 

a prática docente, a reelaboração de Manabu não contempla com suficiência a singularidade 

do fenômeno, além de incorrer em reducionismos. Por esses motivos, consideramos que essa 

nova versão, no que se refere à conceituação, encontra-se em nível de transição. 

Dürer tentou deixar sua reelaboração mais simplificada possível; utilizou atributos 

pertinentes, mas, do mesmo modo como aconteceu nos conhecimentos prévios, esses não 

foram suficientes para dar conta do fenômeno de forma mais ampla. Assim, reputamos essa 

reelaboração em nível de transição. 

Georgina fez modificações em sua reelaboração conceitual, as quais melhoraram 

bastante a inteligibilidade de como ela entendeu que fosse o fenômeno da prática docente. Em 

face da articulação, nexo dos atributos destacados pela professora, que implicaram em salto 

qualitativo, consideramos sua reconstrução em nível de conceituação. 

Camile reelabora o conhecimento sobre prática docente mantendo as metáforas que 

foram por ela empregadas nos conhecimentos prévios deste fenômeno. A despeito de algum 

atributo, como o da experimentação, sinaliza para uma prática de cunho artesanal, que remete 

aos ateliês ou congêneres. Consideramos que a articulação por ela engendrada pode ser 

considerada em nível de conceituação. 

Frida enlaça, de forma concisa e com bastante nexo, atributos pertinentes, que se 

referem ao conceito de prática docente. Em função disso, sua reconstrução foi considerada em 

nível de conceituação. 

Para compor tal formulação, nos utilizamos de muitos atributos, sistematizados em 

três dimensões diferentes, a fim de podermos melhor abranger o fenômeno, tanto na sua 

singularidade, quanto em termos mais gerais. Por conseguinte, consideramos esta 

reelaboração em nível de conceituação. 

Destarte, feitas as considerações acerca das reconstruções individuais sobre a prática 

docente, apresentamos a reelaboração conjunta realizada pela Equipe Tear, no Quadro 31, a 

seguir. 

Acrescente-se que a Equipe Tear reelaborou conjuntamente o conceito de prática 

docente, utilizando-se de algumas das ideias defendias pelos partícipes em suas produções 

cognitivas individuais e, que, na negociação, foram acatadas e passaram a compor a 

formulação ora apresentada em nível de conceituação. 
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REELABORAÇÃO CONJUTA – PRÁTICA DOCENTE EM ARTE 

 

Codinome 
NÍVEL DE 

FORMULAÇÃO 

CONCEITUAL 

 

Reelaboração Conjunta 

 

 

Equipe  

 

Tear 

 

 

 

Conceito 

É o conjunto das ações mediadas que compreendem: o exercício 

didático-pedagógico do conteúdo geral; os conhecimentos estéticos, 

culturais e artísticos específicos da área de Arte; a articulação destes 

com os conhecimentos curriculares trans e interdisciplinares; a 

contextualização, e a promoção, através dos processos do ensino e da 

aprendizagem em Arte, do desenvolvimento da autogestão e da 

transformação humana (cognitiva, afetiva, emocional, sociohistórica, 

cultural, ética, estética e política). 

Quadro 31 - Reelaboração Conjunta – Prática Docente em Arte. 

Fonte: Coêlho (2008). 

Ao atentar para os termos utilizados pelos partícipes, nessas reconstruções, notamos 

que a prática docente foi, por nós percebida, na maioria dos casos, como atividade (37,5%) 

ligada ao trabalho do professor. Em seguida, a prática docente aparece como ação (25%), que 

visa ao desenvolvimento de outrem e/ou co-construção de conhecimento nos processos de 

ensino e de aprendizagem. Algo digno de nota é que em ambas as formas de significá-la, 

implícita ou explicitamente, a mediação está atrelada ao processo de transformação. Os 

demais, 37,5%, que separadamente perfizeram 12,5%, compreenderam cada um, 

respectivamente, a prática docente como estratégia, processo e caminho. 

Nesse sentido, mesmo naquelas reformulações que não atingiram o nível de 

conceituação, houve incrementos. E, em nossa opinião, ainda houve algumas, equivalentes 

aos conceitos-chaves, que nos serviram de crivo ou parâmetros analíticos. 

A reelaboração conjunta acatou as ideias de cada um dos membros da equipe, e 

conceituou a prática docente como conjunção de espaços trinitários – 

cognitivos/afetivos/emocionais, sociohistóricos/culturais e estético/ético/políticos. Estes vão 

ao encontro das categorias pontuadas por D‟Ambrósio (1996) que, segundo ele, contribuem 

para que um professor seja considerado bom - emocional/afetiva, política e conhecimentos. 

Na prática docente em Arte, assim compreendida, os sujeitos nela mergulhados e conectados 

pelas/nas interações estabelecidas são percebidos com maior inteireza na complexidade 

biopsicossociocultural e ético-política.  Essas características podem ser ampliadas se a leitura 

de mundo feita por esses sujeitos acontecesse na e pela mediação das linguagens artísticas, 

cujo exercício possibilita o desenvolvimento da sensibilidade estética no sujeito. A leitura 

estética de mundo, por certo, confere ao agente da ação ou processo maior capacidade 
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inventiva sobre a elaboração humana denominada de semiosfera. Assim, vivência e leitura 

estética de mundo ampliam horizontes de acesso à cultura. 

Pela enormidade de elementos capazes de nos oferecer, é que compreendemos a 

prática docente como uma teia fértil de possibilidades múltiplas de olhares diversificados, na 

qual os professores podem se encontrar, (re)conhecer a si e ao outro, possivelmente, pelo 

exercício sistemático da reflexão crítica sobre ela. Na práxis, o professor pode 

(des)(re)construir-se individual, social, ética/estética e politicamente. 

Destarte, munidos das discussões conceituais sobre os temas que perpassam este 

trabalho, o nosso foco recai, com mais intensidade, sobre a interação eu-outro, na dimensão 

dialógica sobre a prática docente. É tela que se descortina no momento subsequente, “Fios 

Cruzados, Saberes Entretecidos”. 



5 FIOS CRUZADOS, SABERES ENTRETECIDOS 

O desenvolvimento cognitivo dos seres humanos é, para Vygotsky (1998), histórico e 

social, fundado na linguagem, na interatividade e na mediação. Seguindo na linha interativa, 

Bakhtin (2003) desenvolve suas teorizações, calcado nas interações dialógicas. Em ambos, a 

palavra ocupa posição central em seus estudos. Vygotsky (1998, p. 190) reputa a palavra 

como “o final do desenvolvimento, o coroamento da ação”. É ainda este autor quem assevera: 

“a relação entre o pensamento e a palavra é um processo vivo; o pensamento nasce através 

das palavras”. 

Por outra via, a interação verbal, Bakhtin tem na palavra a vida que enlaça 

inextricavelmente o par identitário/alteritário. Para o autor, em qualquer enunciado, se 

estudado em profundidade e vasteza em situações concretas de comunicação discursiva, são 

desveladas miríades de palavras do outro semilatentes e latentes, de diferentes graus de 

alteridade. A experiência discursiva também se dá no âmbito individual; porém, mesmo estas 

estão em constante interatividade com os enunciados individuais de outem. 

Bakhtin reitera que o enunciado sempre responde, encadeia, endereça confere 

significado. A cada forma típica de enunciado, o autor nomeia de gênero, e os elementos 

semântico-objetal e expressivo, que arastam na sua esteira as valorações do falanate, 

consistem em fatores que podem ser determinantes do gênero.  

Nesse sentido, buscamos, nessa teia discursiva, analisar as relações existentes entre os 

diferentes conceitos e os significados construídos pelos partícipes, procurando identificar os 

liames tecidos entre a reflexão sobre a prática, os saberes reconstruídos de forma partilhada na 

permanente construção do processo identitário. Deter-nos-emos em quatro Sessões 

Reflexivas, a partir dos videorregistros de Anita, Dürer, Camile e Tarsila. 

5.1 As Tramas da Interação: análise da prática reflexiva 

As Sessões Reflexivas são momentos que englobam a auto e a heterorreflexão da 

prática docente, bem como a autorreflexão do partícipe enquanto colaborador, tributário das 

investigações sobre fatores referentes à compreensão das relações existentes entre processos 

identitários e as práticas docentes em Arte. As Sessões reflexivas assumiram intensidade e 

densidade no processo, constituindo-se em tela desveladora dos caminhos da 

profissionalidade e formação profissional dessa categoria. 
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Em se falando de profissionalidade, o professor, na visão de Demo (2000; 2001), 

detém algum poder decorrente do conhecimento, contudo não lhe confere maior criticidade. 

Para que ele venha a tê-la, é necessário munir-se de argumentação, da interpretação, da 

detecção da leitura das sutilezas dos sentidos velados nas contradições tecidas no cotidiano do 

trabalho no capitalismo atual. 

A profissionalidade anteriormente comentada é uma, dentre as muitas dimensões, do 

que Marinho-Araújo e Almeida (2005, p. 44) concebem como identidade profissional do 

professor, e apontam para contribuir com sua maior clareza e consolidação, para a qual é 

necessária a compreensão 

dos saberes, características e peculiaridade da profissão de modo a diferenciá-la de 

outras; pelo sentimento de grupo, tecido nas relações sociais de trabalho e no 

cotidiano da sala de aula, que transporta para o coletivo a particularização das 

histórias pessoais; nas dimensões técnicas e políticas de sua atuação, balizadas por 

suas experiências, crenças e valores pessoais (Id. ibid.). 

Para as autoras, a identidade profissional dos professores vem sofrendo uma crise que 

difunde insegurança surgida como desdobramento de má formação e de toda uma conjunção 

de fatores que concorreram para isso. Assim, de acordo com estas autoras, a insegurança dos 

professores reside no fato de eles não saberem o que “ensinar e avaliar diante do que eles 

próprios precisam saber e saber-fazer” (MARINHO-ARAÚJO & ALMEIDA, 2005, p. 44). 

Portanto, investigações na prática docente podem se constituir em uma importante 

instância de aquisição de conhecimento, principalmente ao considerarmos que a teoria pode 

ser um de seus desdobramentos, e também sobre os processos identitários docentes em Arte. 

Dentre os teóricos que defendem a prática como um pré-requisito para o conhecimento, 

destacamos o educador Paulo Freire (2003), o qual afirma que sem a prática não há 

conhecimento, embora ele reconheça que esta seja apenas desencadeadora do conhecer. 

Segundo este educador, ela, em si mesma, não é a sua própria teoria. 

Com base nesses olhares, somados aos de outros investigadores específicos da 

docência em Arte e ao do próprio partícipe, serão descortinadas as práticas docentes do 

contingente que trabalhamos, as quais foram registradas nas análises das Sessões Reflexivas, 

e iniciadas pelos videorregistros. 

Nesses registros, pudemos vivenciar a sabedoria existente na afirmação benjaminiana 

que diz da finitude do acontecimento vivido, o qual se contrapõe à infinitude do 

acontecimento lembrado, por isso ele o compara a uma chave passível de levar a tudo o que 

veio antes e/ou a tudo o que veio depois. A análise do tecido enredado nas Sessões Reflexivas 
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que nos proporcionaram o estabelecimento de múltiplas perspectivas e conexões e 

desdobramentos vários do tema central, bem como dos diversos temas em discussão. 

A docência compreendida como uma atividade social requer intencionalidade e 

sistematização na gestão do aprender para a obtenção de maior eficácia das estratégias 

mediacionais em ambientes escolares. A compreensão dos processos construtivos e 

identitários da docência em Arte ou outras áreas do conhecimento humano necessita do 

exercício da reflexão crítica, e de um olhar vigilante para os pontos levantados por Marinho-

Araújo e Almeida (2005). 

Nesse fluxo, um dos primeiros passos rumo à autorreflexão da prática docente, 

consoante a nossa escolha metodológica, é a descrição. Ela é um lócus importante de 

afastamento para que, desse modo, a leitura mais centrada da realidade cotidiana, nem sempre 

refletida, se transforme em práxis. 

5.1.1 A reflexividade da professora Anita 

Nossas leituras da prática docente em Arte, em virtude da nossa escolha de 

abordagem, iniciam-se pela descrição, que requer dos sujeitos dessas ações narrativas das 

tramas dos contextos que dialogam uns com os outros, as quais tecem o todo dessa história da 

saga de professores em busca do saber. 

Assim, trazemos à tela as palavras de 

Benjamin (1987, p. 205): “os narradores gostam 

de começar suas histórias com uma descrição das 

circunstâncias em que foram informados dos 

fatos que vão contar a seguir”. A primeira dessas 

histórias e contextos é referente ao Ensino 

Fundamental e teve à frente do processo a 

professora Anita.  

 

5.1.1.1 A trama autorreflexiva de Anita 

Essa Sessão Reflexiva se efetivou no dia 19 de julho de 2007, no apartamento da 

proponente, durante12 horas. O processo teve início com a ação de descrever. 

 

 
Foto 3 - Sessão Reflexiva de Anita.  

Fonte: P. Coêlho. 
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Videorregistro – descrição 

O nome da escola, o da instituição, é Escola Municipal Professor Ofélio Leitão, turma, 6ª série, Sala 2, turno 

tarde, Ensino Fundamental [...] número de alunos 32. Quanto à forma de organização da sala, geralmente os estudantes 

ficam sentados em fileiras, mas, para esta aula, colocamos as carteiras em grande círculo. Geralmente, em outras aulas 

também que precisam da atenção a algum material, eu coloco em círculo também. Encostados nas paredes. Aí quatro 

mesas ao centro, sobre as quais colocamos peças, né, objetos e esculturas, de diversos materiais expostos. Som, com 

música ambiente, para quando os alunos, os estudantes vão observar os objetos expostos.  

Nos fatos relevantes, eu coloquei que professores e estudantes não dispõem de material didático nem recursos 

para teoria-prática de exercícios artísticos. Não existe mesa, nem carteira para a professora, nem professor, e muitas 

carteiras dos estudantes estão deterioradas. Acho que vocês perceberam pela carteira da menina que estava lendo e outra 

assim... faltando pedaços ou riscadas. A escola dispõe de um aparelho de som, uma TV e um aparelho de DVD. Mas, 

basicamente, a maioria das vezes, que você vai procurar, ou está com algum problema ou algum professor também está 

usando, então, você precisa ir com bastante antecedência. Os computadores, eles existem, mas não são usados, porque a 

maioria deles está quebrada. O tempo de cada aula é de 50 minutos, mas na saída de uma professora ou de um professor 

para outro, acontece uma dispersão dos alunos, dos estudantes, e toma um tempinho para que se organize novamente a 

turma. Os estudantes, muitas vezes conversam paralelamente às aulas, principalmente se esta exige maior atenção, como a 

aula expositiva. 

A temática: Dimensões e escultura. 

Os subtemas: materiais, formas figurativas e abstratas, Lígia Clark.  

Os procedimentos pedagógicos:  

Então, para essa aula, talvez por causa do som, pode não ter tido um entendimento, eu tinha preparado mais ou 

menos, mais ou menos não, assim:  Colocação das carteiras, encostadas nas paredes, em forma circular. Organização dos 

objetos no meio da sala, sobre as mesas. Observação dos objetos com acompanhamento de uma música instrumental. A 

minha intenção seria, na medida em que eu colocasse a música, que eles saíssem e observassem, sem precisar ir para cima, 

só que... (risos) a música, ninguém ouviu (risos) e realmente eles foram foi para cima mesmo, pegar nos objetos. E até 

depois eu coloquei na minha reflexão, mais adiante, que às vezes você acha que é bom, no seu jeito de olhar uma coisa, às 

vezes não é o do outro, pois o outro tem outra maneira de observar. Sentados, ocorreu a socialização das observações feitas 

e depois a pré-explicação sobre materiais, as dimensões, as formas figurativas e abstratas, e chamada de atenção para os 

objetos e elementos da nossa cultura, no caso, os objetos feitos no Poty Velho, com argila, que eles também fizeram, que 

tiveram a oportunidade de fazer uma aula antes, aqueles tipo licocós com argila e também o trabalho em palha que o avô 

de uma aluna fez. A gente tinha feito uma exposição com os trabalhos dele, na escola, aí ela doou aqueles para escola. 

Leitura do pequeno texto sobre Lígia Clark, o livro Arte de fazer Arte, da editora Saraiva, e depois o comentário 

sobre esse texto, apontando para as diferenças da escultura feita pela artista e aquelas que nós estávamos olhando. 

Confecção de escultura em papel. Mas, antes, a explicação da escultura vista na fotografia do livro como 

reprodução para entender a diferença dessa questão das dimensões. Da escultura na fotografia e na reprodução do livro e 

da escultura mesmo, trazida para fazer essa leitura, essa diferenciação, dentre outras. E na situação de aprendizagem, eu 

coloquei o que observei mais ou menos aqui. Ao observar os objetos escultóricos e outros, os estudantes relembraram o 

conteúdo, suas experiências cotidianas, tais como as manifestações das coisas, os materiais presentes em nossa cultura, no 

caso, a palha, o barro, o plástico. Porque, às vezes, a gente fala da nossa cultura, o resgate da nossa cultura, mas a gente 

não traz também os objetos que são de isopor, por exemplo, que são aqueles lá... e outros que são vendidos hoje, mesmo 

nas lojas... A gente acha que é só aquele feito artesanalmente, ainda. A questão do artesanato piauiense, provocada pela 

presença de objetos feitos de argila. Nesse momento, é lembrado como a arte está presente na nossa vida. As práticas de 

origem indígena, lembradas pela visualização das “surpresas”. Surpresas são aqueles materiais, aqueles objetos de palha 

que coloca bombomzinho dentro e depois quem compra ou quem dá para alguém, a pessoa corta e depois acha o bombom 

ou outra coisa dentro. Feitos pelo avô de uma das estudantes levam-nos a perceber a importância dos nossos ancestrais. Os 

objetos de fabricação industrial que também estão inseridos em nosso cotidiano. Ao escutar, responder e perguntar sobre 

as dimensões, as formas figurativas e abstratas dos materiais de escultura, os estudantes realizam conexões de 

aprendizagem destes conteúdos com as vivências fora e dentro da sala de aula e é o mesmo texto sobre Lygia Clark, eles e 

elas fortalecem estes conteúdos e acrescentam mais informações sobre artistas e arte moderna, além de fortalecer e 

acrescentar esses conteúdos. Eu esqueci de dizer aqui que na verdade a gente, de certa forma, eles construíram assim uma 

ideia, deles, embora a ideia de dimensão já exista, a escultura também, mas eles construíram isso também, essa ideia. 

Reação dos alunos ao final da aula: Muitos foram para perto dos objetos expostos novamente. Até quando eu 

pedi assim, só um momentinho (risos), na verdade eles queriam ir de novo... lá nos objetos. Entregaram o trabalho feito em 

papel, assinado com seus nomes. Eu acho que isso é um sinal de que eles deram, de certa forma, um valor, para aquela 

[atividade]... Quando ouviram a campainha do recreio soar, foram logo se levantando, sem prestar muita atenção para o 

pedido dos materiais para a próxima aula. Geralmente é desse jeito mesmo (risos). Nem esperam (risos). Agora... quando 

está perto de bater, se você tiver falando muito, eles...eles... querem... pedem logo para sair. Professora, já bateu 

[campainha]! (risos). 

Quadro 31 - Videorregistro – descrição. 

Fonte: Sessão Reflexiva – Autorreflexão de Anita, realizada no dia 19/07/2007. 
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A ação do descrever deve nos revelar a ação e seu contexto. Então, a ação do 

descrever da partícipe responde a contento a questão “O que fiz?”, que Liberali (2004) propõe 

seja respondida. Portanto, a descrição de Anita é fidedigna ao que foi videorregistrado. Ela 

inicia pela contextualização do local onde a ação docente se desenrola, vai desde dados 

institucionais, até o estado de má conservação das carteiras dos estudantes, a falta de mesa e 

cadeira para o professor. Estes dois últimos itens não são uma característica pontual daquela 

sala, escola, em quase todos os relatos esta característica é comum. Este indicador sinaliza 

para uma espécie cruel de percepção relacional que vincula a atividade docente ao fato de o 

professor estar em pé. 

Este é mais um sinal do desconhecimento ou ainda da falta de sensibilidade dos 

gestores escolares, em perceber que os professores de Arte, em geral, carregam consigo livros, 

estampas, objetos, e outros, e não têm onde colocá-los, por força das carências e/ou direito 

negado, reportados pela professora em relevo. 

A realidade de carência referida por Anita é a de muitos professores do País, sem 

livros específicos na biblioteca, às vezes sem biblioteca, sem materiais para trabalhar as 

técnicas artísticas, e inexistência de ferramentas tecnológicas ou sua insuficiência quantitativa 

para uso mais universalizado entre os professores das escolas. Em muitas escolas, as salas de 

recursos audio-visuais têm uma função somente de verniz tecnológico da escola, pois a 

maioria dos recursos é obsoleta, sucateada, e não funciona. Há também aquelas que 

funcionam, porém, os seus responsáveis não permitem o acesso dos professores ao 

instrumental. 

A professora soube superar as carências e aproveitar ao máximo o que a ela estava 

disponível. Este fato pode ter ocorrido em virtude da simplicidade dos materiais por ela 

propostos e pela inerência ou contiguidade temática planejada. 

Anita, ao referir-se à disposição das carteiras na sala de aula, afirma que costuma 

deixá-las enfileiradas, assim ganha algum tempo, pois quando tem que desfazer a disposição 

mais costumeira, ela perde tempo, dos ínfimos 50 minutos que dispõe. Entretanto, ela diz que, 

quando tem algo a ser mostrado, usa o centro da sala de aula, dispõe a turma em círculo e 

justapõe as mesas para colocar sobre elas o material que ela deseja que seja observado por 

todos. 

A disposição da turma em círculo foi um momento de grande barulho, o qual só pode 

ser comparado ao momento em que ela colocou a música ambiente para que a turma fosse até 

o centro da sala onde estavam os objetos. O resultado foi contrário ao que a professora havia 

planejado. O que deveria ser um momento de tranquilidade, abertura contemplativa, 
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transformou-se em grande barulho, pois todos se levantaram ao mesmo tempo e amontoaram-

se em frente à pequena mostra, a fim de observar e tocar as peças. Talvez se eles se 

levantassem em pequenos grupos e se dirigissem alternadamente para o centro onde havia a 

exposição do material, fosse um pouco mais proveitoso e menos barulhento, inclusive para as 

salas vizinhas. 

Ao analisar atentamente a descrição de Anita, percebemos que ela tem uma 

preocupação exacerbada em levar para a sala de aula uma quantidade, relativamente, grande 

de assunto e de atividades para aqueles 50 minutos. Esta evidência pode ser indicadora da 

herança da educação tradicional ou bancária, em que há uma hipertrofia valorativa dos 

conteúdos por parte da professora. Porém, independente deste fato, critérios de 

dimensionalidade e escultura foram explorados de diferentes modos – mostra, diálogos, 

problemas, textos e aplicação prática. A professora não deixa nada solto, todos esses 

momentos estão encadeados entre si. 

No que tange à condução do assunto, é flagrante o espaço dialógico estabelecido entre 

professora e turma; retoma assuntos de aulas anteriores, evoca situações da vida diária dos 

estudantes e estabelece conexões entre estes e o assunto em discussão, ela procura maior 

aproximação entre Arte e vida. Assim, o facejamento natural entre os temas favoreceu o 

entendimento do assunto pelos estudantes. 

Anita se houve muito bem na gerência do ínfimo tempo que dispunha, e tudo o que foi 

por ela planejado foi realizado pelos estudantes em sala, apesar das adversidades por ela 

relatadas e por nós constatadas, existentes naquela instituição escolar. 

Os procedimentos adotados por Anita oferecem dados que nos auxiliam a perceber 

como ela concebe o que seja aula. A primeira coisa a ser destacada é que a aula de Anita foi 

bem dinâmica, com muitos questionamentos, efetivamente dialogada; portanto, tornou-se 

patente que a concepção de aula de Anita é um composto dialogal, um trabalho 

sociointerativo em que os estudantes têm vez e voz, um lugar onde se busca a produção de 

sentido. Podemos dizer que, nesse ponto, estes indícios conceptuais vão ao encontro das 

ideias centrais de Vygotsky (2003) e Bakhtin, que compreendem a aprendizagem 

essenciamente social. E esta maneira de acepção de aula desta professora tem desdobramentos 

éticos, valorativos e políticos que, por seu turno, aproximam essas dimensões que sua visão 

da prática pedagógica se revestiu dos ideários crítico de Apple (1989), Freire (1996), Gadotti 

(2004) e do multiculturalismo de McLaren (2000). Por isso o conteúdo discutido estava 

carregado de cunho valorativo, social e consequentemente político. “O que quer seja que você 

tem para dar, tem uma dimensão social” (FREIRE, 2003, p. 117). 
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Ao atentar para as primeiras ações de Anita, percebemos que ela parte do princípio da 

retomada de algumas questões de exposição e aula anteriores, junto aos estudantes o que 

ratifica que a concepção de aula dela é a de processo. Este fato explica ações da professora em 

vários momentos, nos quais ela retoma assuntos de outras aulas e os conecta ao atual, bem 

como ao final; momento em que ela, após o recebimento das esculturas de papel feitas pelos 

estudantes, dá por concluídos os trabalhos e o assunto daquele dia, e já lança o assunto a ser 

estudado, e anuncia o material a ser trazido na aula seguinte.  

Desse modo, Anita nos mostra claramente que aula não é algo aprisionado em 50 

minutos, mas que ultrapassa esse limite cronológico, e requer, além do planejamento prévio, 

que sejam retomados pontos importantes como: a promoção de conexões; o lançamento de 

questionamentos; o desenvolvimento de uma espécie de costura entre teoria e prática; e a 

sinalização para novos conteúdos e anúncios de materiais a serem empregados em situação 

iminente. Dito de outro modo, a aula para Anita obedece ao esquema – planejamento/aula 

propriamente dita/replanejamento: é um continuum. Ao lado disso, podemos dizer que os 

procedimentos dela assumiram o delineado de uma composição interconectada, de 

conformação vigotskiana que trata de movimento e mudança, em que os sentidos da visão, do 

tato, audição são somados às noções de tempo passado, presente, em que a memória contribui 

para localizar informações, no passado, as traz para o presente, a fim de atualizá-las, ao tempo 

em que são ampliadas através da interpessoalidade e depois transformadas, internalizadas 

reconstrutivamente. 

Após a observação dos objetos pela turma, Anita inicia uma espécie de recapitulação 

sobre critérios de dimensionalidade, os quais ela julga necessários para abordar o tema da 

escultura. Para verificar se houve ou não a internalização do que foi socialmente discutido, a 

professora lança mão de dois instrumentos – um livro que apresenta uma estampa de escultura 

e uma escultura-objeto. Em seguida, ela lança a questão: se em ambos os casos os critérios de 

dimensionalidade seriam os mesmos. Uma parte diz que sim, porque se trata do tema 

escultura. Outros, porém, afirmam que não, pois, a escultura representada na fotografia é 

“bidimensional”, enquanto que a escultura-objeto exposta na sala em sua materialidade é 

tridimensional. Em ambas respostas não se pode falar em erro, mas em profundidade de 

leitura da delicadeza, das sutilezas da percepção visual, muito embora, no tema da escultura 

exista um apelo para a tangibilidade. Esta situação mostra o quanto algumas pessoas possuem 

um maior refinamento estético-perceptual. 

A escultura pôde ser percebida sob vários enfoques: em dimensões diversas, desde a 

forma real tridimensional tangível pronta, passando pela ilusória tridimensionalidade de 
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formas escultóricas em estampas de livros; conceitualmente, através das discussões não só do 

conceito em si da escultura quanto de outros contíguos; como produção cultural humana; e na 

transformação ou evolução da forma bidimensional em folha de papel para formas 

tridimensionais, à maneira que Clark compôs alguns de seus trabalhos, como ocorreu na série 

“Os Bichos”, só que Anita usou o papel em lugar do metal, como fez a artista. A escolha 

dessa artista em especial se deu em função da interatividade da proposta de seu trabalho. 

Deste modo, as produções de Clark funcionaram como meio que a professora utilizou para 

que os estudantes imitassem; porém, não totalmente, ela deixa em aberto ângulos e tamanhos 

dos cortes a serem produzidos pelos estudantes em seus exercícios. Neste ponto, encontramos 

ecos em Vygostky, a professora estabelece uma zona de desenvolvimento proximal, para a 

turma, na qual a imitação é um caminho que abre possibilidade de desenvolvimento nas 

crianças (NEWMAN & HOLZMAN, 2002).  

Na relação teórico-prática, a professora articulou a tríade apontada por Vygotsky 

(1998) sobre as funções superiores – consciência, abstração e controle. Ela iniciou os 

trabalhos com a motivação causada pela mostra, em que se desenvolveram a apreciação e 

leitura visual dos objetos em sua concretude. Aqui ocorre a interação estudante/objeto 

artístico cultural, nas suas facetas simbólicas e valorativas, quanto na sua tangibilidade real. 

Anita contrapõe este modo perceptual anterior ao conceito e características da escultura, 

(re)apresentando o assunto aos estudantes por uma via mais abstrata, intercalada pela 

interação estudante/artefato cultural. Depois, ela propõe a leitura do texto, que contextualiza a 

produção artística de Clark. Em seguida, Anita retorna à concretude das formas escultóricas 

na aplicação exercício prático com base na teoria vista. Neste ponto, o estudante é envolvido 

mais intensamente na sua dimensão corpórea, sensório-cognitiva através da atividade da 

proposta pela professora, em um amálgama de signos visuais e gesto, pois o esculpir e o 

gestual apresentam contiguidade. O processo ao qual o estudante foi envolvido articula as 

dimensões biopsicossociais humanas, que nos fazem compreender as pessoas como corpos 

pensantes, situados histórica e socialmente. Neste sentido, a técnica do recorte, por si só, se 

constitui em passagem do desenho à escultura, pois primeiro, naquela técnica, o estudante fez 

o desenho da forma circular e depois produziu os cortes para a obtenção do formato; e, em 

seguida, para o encaixe das formas bidimensionais, a fim de obter, como resultado, a forma 

tridimensional. A aprendizagem, neste caso, refere-se ao desenvolvimento do pensamento de 

formas volumétricas, muito pouco explorado na educação em geral. 
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O conjunto dessas evidências nos permitem afirmar que foi realmente muito oportuna 

a proposição desse enveredar pelos caminhos da escultura, a partir do recorte, constituindo-se 

em um andarilhar crescente, facilitador da aprendizagem desse tema. 

Anita demonstra preocupação em não apresentar para os estudantes somente o que se 

conhece como a grande Arte, a fim de que eles se apropriem e valorizem também o que é 

conhecido como artesanato. Mesmo em se tratando da grande Arte, da qual Clark é exemplo, 

a professora pinça as esculturas em papel, da artista, com a finalidade de produzir 

estranhamentos e provocar nos estudantes (des)(re)construções, (re)conhecimento e respeito 

pelas produções artísticas independente do material usado no processo escultórico. 

Os conhecimentos que aqueles estudantes detinham sobre escultura foram 

desconstruídos e reconstruídos. Anita tenta mostrar a eles a diversidade escultórica, que varia 

em forma, cor, textura, ideias, movimento, materiais suportes, e modo de fabricação, 

evidenciando, assim, sua importância no dia-a-dia dos artefatos artísticos em nossas vidas. Na 

pequena mostra, constavam tanto formas escultóricas industrilizadas quanto algumas 

produções da olaria do bairro típico de Teresina, o Poty Velho, ou ainda as heranças dos 

índios, representadas por objetos, de forma próxima de tetraedro, feitos em palha. A 

professora busca despertar nos estudantes um olhar mais atento e estetizado sobre alguns 

objetos encontrados em suas vivências cotidianas. Este modo de conceber e trabalhar o 

conteúdo aproxima a teoria geral para a realidade dos estudantes, promove estranhamentos e 

faz com que estes atentem mais para o seu entorno, através da leitura ressignificada do seu 

próprio mundo. Este fazer de Anita encontra-se alinhado ao que se chama de educação 

estética, uma concepção bem recente de ensino da Arte que abre possibilidades de aportar, 

nos estudos de Giddens et al. (1997), sobre a modernização reflexiva. 

Nesse fluxo reflexivo, a ação do descrever fornece os dados os quais serão tratados na 

ação do informar. O parceiro informante reflete sobre as teorias que perpassam a prática 

docente e suas decorrências nas atividades da professora em destaque. Deste modo, Anita 

assim nos informa: 
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Videorregistro – informação 

Minha experiência é pautada na tentativa de trabalhar a proposta triangular. Arte-educação, 

que considera a cognição no ensino de Arte e minha cultura visual. Logo, estão presentes as 

questões ligadas ao multiculturalismo crítico, de Peter McLaren e a educação questionadora, 

problematizadora e dialógica que Paulo Freire propõe, principalmente, em seu livro “A pedagogia 

do oprimido”. As vozes que tento seguir são as que dizem ser a arte objeto de conhecimento, que 

pode e deve ser democratizado para que os estudantes se apropriem dele, objetivando as obras e 

propostas artísticas, da sua e das culturas dos outros e percebendo as subjetividades, sua e dos 

outros. Tento vivenciar com os estudantes aprendizagens que mexem com seu universo comunitário 

e familiar. Atualmente estou estudando sobre a estética do cotidiano e tentando perceber alguns 

momentos em que posso facilitar este diálogo em sala de aula. Porque entendo que os estudantes 

trazem, ou mesmo têm em si, na manifestação do gosto, da ideia de beleza, da ideia de agradável, 

eles trazem o ambiente nisso, eles trazem o ambiente e as posturas de seus familiares, de sua 

comunidade e da sociedade em que nós vivemos.  

Os materiais que levei para a sala de aula foram aqueles que pude colher da vivência dos 

estudantes. As perguntas e as explicações feitas na hora da aula foram pensadas como acréscimos, 

ou mesmo como construção de conteúdos, que eles já tinham ideia do que fosse, mas de forma não 

sistematizada. 

Esta aula me fez ver que minha prática significa uma tentativa de aprender com os 

estudantes a construir conhecimento artístico a partir do que eu sei e do que eles sabem. Embora eu 

tenha falado, eu acho que tenha falado até mais do que eles... E em alguns momentos que eu falei 

(risos), perguntei para eles, eu mesma, às vezes com o gesto, tentava responder, então isso é pouco 

para mim, é um pouco negativo também. 
Quadro 32 – Videorregistro – informação. 

Fonte: Sessão Reflexiva – Autorreflexão de Anita, realizada no dia 19/07/2007. 

Alguns trechos, que deveriam estar nessa ação do informar, foram adiantados e 

colocados por Anita na ação anterior. Como a ação do informar visa encontrar os princípios 

teóricos que embasam as ações e as construções semânticas gestadas na prática discursiva, o 

seu objetivo é explicar e/ou generalizar as ações através de teorias. Por este motivo, esta ação 

deve responder à questão – qual o significado de minhas ações? (LIBERALI, 2004). 

Entretanto, a partícipe trabalha a ação do informar, observando os requisitos desta ação. 

Nas ideias e nas palavras, contidas nesta ação de informar da professora, são flagrantes 

as influências de Barbosa (2000): “Minha experiência é pautada na tentativa de trabalhar a 

proposta triangular. Arte-educação, que considera a cognição no ensino de arte e minha 

cultura visual”. A proposta triangular foi lançada por Barbosa na segunda metade da década 

de 1980 e constitui-se no marco da saída do ensino tradicional da Arte e consequente ingresso 

no ensino contemporâneo brasileiro em Arte. O termo arte-educação foi recentemente 

retomado na última produção literária dessa prolífera investigadora. E, por fim, a concepção 

de Arte como cognição foi e ainda tem sido uma das bandeiras de luta de Barbosa. 

Os elementos abrangidos na informação que Anita nos apresenta se coadunam com o 

que já havíamos sinalizado através dos indícios ressaltados no enunciado descritivo. Aqui, no 
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entanto, torna-se mais evidente para ela a centralidade das problematizações freireanas, as 

questões ligadas ao multiculturalismo crítico de McLaren (2000), a influência teorizações 

sobre educação estética de autores como Richter (2003), Reis (2005) e Ormezzano (1981). É 

notória a preocupação de Anita para com a aproximação Arte como herança cultural e 

cognição, seus códigos e a vida cotidiana dos estudantes. 

A professora considera, no planejamento e no desenrolar da aula, os conhecimentos 

prévios da turma, e com ela trabalha na zona de desenvolvimento proximal, como podemos 

evidenciar no fragmento: 

Os materiais que levei para a sala de aula foram aqueles que pude colher da vivência 

dos estudantes. As perguntas e as explicações feitas na hora da aula foram pensadas 

como acréscimos, ou mesmo como construção de conteúdos, que eles já tinham 

ideia do que fosse, mas de forma não sistematizada. 

Ao proceder dessa maneira, a professora aproxima Arte e vida, conhecimento e 

ética/política, individual e social, através da intersubjetividade. Esta última constitui o cerne 

da aula que ela descobre no enunciado a seguir: “esta aula me fez ver que minha prática 

significa uma tentativa de aprender com os estudantes a construir conhecimento artístico a 

partir do que eu sei e do que eles sabem”. Anita vivencia o que VygotsKy (1998) já havia 

afirmado sobre a função da interação social na aprendizagem. Ou ainda podemos falar da 

influência bakhtiniana que percebe esse processo como dialogismo. A palavra em ambos 

investigadores é unidade e transformação, de acordo com Jobim e Souza (1994). Por nos 

alinharmos com esse pensamento, afirmamos que é na cotidianidade do processo interativo 

que Anita (des)(re)constrói sua competência docente. 

A parceira se apropria do discurso do aprender a aprender construtivista e ratifica o 

humanismo por nós detectado em passagem anterior na relação professora/estudante que nos 

parece ser horizontal, apesar de ela própria admitir que, em alguns momentos, tenha falado 

mais do que os estudantes, evidenciando uma tendência hipertrófica do poder-saber da 

professora relativamente aos estudantes. Este fato nos mostra que, por mais cuidado que a 

professora tenha, por mais que estude, algumas vezes, aquela parte maior, cronologicamente 

falando, da formação que tivemos, guiada pelo ensino tradicional, que irrompe, quando em 

vez, em paisagens humanistas, construtivistas, escolanovistas, e outras representem uma 

contradição, porém, é sempre salutar lembrar que a contradição faz parte do próprio 

movimento dialético da vida. 

A seguir a partícipe passa ao confronto. 
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Videorregistro – confrontação 

Como cheguei a ser dessa maneira? Eu penso, assim, que pelas leituras, de ensino de Arte, que focalizam a 

arte como cultura, como símbolo comunicativo, e que o objeto deve ser decodificado e ressignificado. Por causa da 

necessidade, também financeira, e porque também aprendi, na minha família e na comunidade onde moro que é 

preciso aprender com as pessoas. Dar valor a elas, assim como eu quero que elas façam comigo. “É... Também acho 

importante o curso de Educação Artística... de Licenciatura Plena em Educação Artística que eu fiz”. Embora a 

maior parte do curso a gente não tenha discutido, no entanto, sobre arte-educação, no final do curso, comecei a ter 

uma visão mais ampla do que eram as licenciaturas em Arte, quando participei do Centro Acadêmico, no cargo de 

secretária. Realizamos três Encontros sobre o ensino da Arte, nos chamados Encontros de Grupo de Estudantes de 

Educação Artística-EGEA. Nesses Encontros, começamos a retomar o assunto sobre educação e arte, 

principalmente em Teresina, já contado por alguns professores do Departamento. Depois, comecei a participar da 

ANARTE, núcleo Piauí, e as discussões vêm se estruturando cada vez mais. Costumo dizer que estou aprendendo a 

ser professora dentro da sala de aula. E com os meus, minhas colegas de discussões, no caso da ANARTE. É... Acho 

que cheguei também a ser dessa maneira não somente por causa do curso e da ANARTE, mas também pelas 

experiências  familiar e comunitária que vivi e ainda vivo hoje. 

Quais são as causas? Nesta aula, acho que as causas das minhas ações foram acreditar que, para chamar 

mais a atenção desses estudantes e para não tornar o conteúdo simplista, eu teria que envolvê-los de alguma forma, 

chamar a atenção deles, sem fazer espetáculos, nem tão pouco pelo autoritarismo. Durante meu período de estudante 

eu via professores que chamavam ou prendiam a atenção dos alunos com gritos, para que eles fizessem silêncio, e 

também às vezes eu pratico isso, e não é tão legal. Você se desgasta, os alunos passam a lhe ver como não professor. 

Nem coloquei aqui, mas, na verdade, assim, eu acho que todo mundo se desgasta, e ninguém aprende praticamente 

nada. É... Outros tinham como arma metodológica o visual ou as vantagens que contavam sobre si. Não quero 

incorrer em tais práticas, mesmo que, às vezes, eu as pratique, tampouco fico... porque, eu prestei atenção também 

no modo como eu me visto, no modo como eu me movimento, eu não achei legal, acho assim, que não é legal para o 

tipo de visão que eu quero que eles tenham do ser humano.  

(PAUSA) 

Também fico me policiando para não fazer da aula uma descrença na capacidade criadora e questionadora 

dos estudantes, pois estou aprendendo a não me subestimar e a não subestimar eles e a elas. Às vezes falo muito e 

não dou oportunidade para que eles falem e também tenho pressa nas respostas, no retorno que eles e elas venham a 

dar para com os assuntos e a disciplina como um todo. Preciso mudar muito nesse sentido. Aquela ansiedade de 

você querer que o outro já entenda o que você diz da primeira vez e/ou da segunda. Na verdade, eu tô aprendendo 

com eles, que dez vezes que você fale ainda é pouco; e, às vezes, nem é falar, é só mostrar alguma coisa.  

Que conexões há entre o pessoal e o social? Sou preocupada com o que posso ensinar para as outras 

pessoas e principalmente com o que posso aprender com elas. Nesta aula, especificamente me preocupei em fazer 

com que eles entendessem sobre como as formas, inclusive a escultura, que é arte, estão presentes na nossa vida. 

Elas estão fora de nós, mas ao mesmo tempo dentro, pois sabemos e podemos aprender mais sobre elas. Na minha 

vida busco soluções para as dificuldades encontradas. Os artistas buscaram e buscam isso o tempo todo nas suas 

artes. Tento fazer isso nas minhas aulas, às vezes não dá certo, como, por exemplo, a música que pus para que eles 

relaxassem e vissem as obras-objeto. Pensei que, para eles estarem abertos para receber esses objetos, seria boa essa 

música. Mas, esse pode ser o meu jeito e não o deles. Eles receberam os objetos com os olhos e o jeito deles. Não 

sei se respondi à pergunta, mas o que eu quis dizer foi que, às vezes, algo que é bom para mim pode não ser bom 

para eles. Assim, o pessoal pode influenciar positivamente ou negativamente no social e vice-versa. 

O que mantém minhas teorias? A crença de que eu possa me libertar de preconceitos e me valorizar mais 

como professora de Arte, assim como também minha vontade de fazer com que os estudantes entendam que 

aprender sobre arte é também se libertar de muitas coisas que fazem da gente submissos e a cultura dominante. 

O que limita minhas teorias? A falta de amadurecimento profissional e os estereótipos que se criaram em 

torno do professor e da professora, e das aulas de Arte também. A falta de tempo para pesquisar mais, fora da sala 

de aula e o cansaço do dia-a-dia, diante de uma carga horária de 60 (sessenta) horas/aula. Às vezes não dá para 

organizar a aula e vai mesmo no improviso. Quando isso acontece, sinto um vazio, e dependendo do assunto, dá 

para fazer algo, até razoável, mas nunca como quando organizo. 

(PAUSA) 

Um exemplo disso é essa aula, que tentei organizar e colocar em prática. Servem a que interesses as 

minhas teorias? Quando não consigo organizar a aula direito, como maneiras, mas como maneiras “mais cômodas 

de repassar os assuntos”, e não fazer os estudantes pesquisarem questionários, servem para deixar as coisas como 

estão. A tentativa de organizar a aula desta maneira, do assunto sobre as dimensões e escultura, é como penso que os 

estudantes podem chegar a indagar, questionar e procurar outros conhecimentos. Mesmo assim, se eu não tiver 

cuidado, pode servir para alienar. 
Quadro 33 – Videorregistro – confrontação. 

Fonte: Sessão Reflexiva de Anita – Autorreflexão, realizada no dia 19/07/2007. 
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A ação do confrontar foi apresentada consoante a avaliação das ações em relação ao 

contexto sociohistórico. O confrontar deve responder à questão do tipo – Como cheguei a ser 

assim? Deste modo, a ação do confrontar de Anita está em conformidade com os preceitos 

dessa ação. 

Antes de nos atermos às questões políticas que perpassam as práticas docentes e 

contribuem sobremaneira para o delineamento dos processos identitários dessa categoria, 

chamamos a atenção para um ponto levantado pela professora, que põe em evidência a 

dimensão afetivo-emocional, constituinte importante no processo de ensino e da 

aprendizagem: 

Também fico me policiando para não fazer da aula uma descrença na capacidade 

criadora e questionadora dos estudantes, pois estou aprendendo a não me subestimar 

e a não subestimar eles e a elas. [...] Preciso mudar muito nesse sentido. Aquela 

ansiedade [grifo nosso] de você querer que o outro já entenda o que você diz da 

primeira vez e/ou da segunda. E, na verdade, eu tô aprendendo com eles, [por que 

em algumas situações] dez vezes que você fale ainda é pouco e, às vezes, nem é 

[preciso] falar, é só mostrar alguma coisa.  

Esta dimensão, efetivo-emocional, interfere no modo como as pessoas trabalham com 

as ferramentas ou artefatos cognitivos ou outros que tenham impacto sobre as características 

de cognição (NEWMAN & HOLZMAN, 2002). Outros autores aliam o saber ao afeto, 

enfocando-o como um dos componentes principais da prática docente (CIFALI, 2001). Freire 

(1996, p.142) assume o seguinte posicionamento sobre este tema: 

É preciso [...] reinsistir em que não se pense que a prática educativa vivida com 

afetividade e alegria prescinda da formação científica séria e da clareza política dos 

educandos ou educadoras. A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, 

capacidade científica, domínio técnico a serviço da mudança ou, lamentavelmente, 

da permanência do hoje. 

Anita tem uma visão bem social e politizada do aprender; suas vivências práticas 

proporcionaram esta leitura de mundo na sua vida familiar, na ativa ação junto aos grupos 

católicos e à comunidade em que cresceu, de acordo com o seguinte enunciado: “aprendi na 

minha família e na comunidade onde moro que é preciso aprender com as pessoas. Dar valor a 

elas, assim como eu quero que elas façam comigo...”. Assim, para Anita, o aprendizado é 

social, compreende o par identidade/alteridade, e ela sempre lembra que ele (o aprendizado) 

tem uma dimensão valorativa, ética. 

Na composição da docência de Anita, ela cita a Licenciatura que fez com reticências, 

gagueiras, “É... Também acho importante o curso de Educação Artística... de Licenciatura 

Plena em Educação Artística que eu fiz”, porque ela sentiu os efeitos do problema do 
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hibridismo deste curso já comentado em capítulo anterior. Há uma distância considerável 

entre a realidade da sala de aula e a Licenciatura em questão. 

A necessidade de discussão sobre a docência em Arte foi parcialmente resolvida pela 

tomada de atitude dos próprios estudantes, uma iniciativa do Centro Acadêmico de Arte, do 

qual Anita fazia parte, conforme explicação:  

Embora a maior parte do curso a gente não tenha discutido, no entanto, sobre arte-

educação, no final do curso, comecei a ter uma visão mais ampla do que eram as 

licenciaturas em Arte, quando participei do Centro Acadêmico, no cargo de 

secretária. Realizamos três Encontros sobre o ensino da Arte, nos chamados 

Encontros de Grupo de Estudantes de Educação Artística-EGEA. Nestes Encontros, 

começamos a retomar o assunto sobre educação e arte, principalmente em Teresina, 

já contado por alguns professores do Departamento.  

Ao participar ativamente de tantos grupos, familiar, Igreja/comunidade, e Centro 

Acadêmico, Anita transita em diferentes instâncias do poder/saber, o que lhe confere alguma 

autonomia, no sentido da busca de soluções para os problemas reais que o cotidiano lhe 

impunha. O Centro Acadêmico, como lugar de lutas dos saberes-poderes dos educandos, pode 

ter contribuído muito para o fortalecimento da autonomia e do sentido ético-político que 

sempre norteou a construção da competência docente desta professora. 

A experiência da discussão sobre os problemas da prática docente em Arte abriu novas 

possibilidades: a criação de um lugar de forças congregantes da categoria, que tivesse tais 

discussões como cerne, e que encampasse as lutas desses professores. Assim, um grupo que 

havia participado desses eventos atualiza o lançamento da ideia da criação da Associação 

Nordestina de Arte-Educadores Núcleo Piauí, ANARTE/PI. Anita foi uma dessas pessoas, 

conforme relato a seguir: “Depois comecei a participar da ANARTE, núcleo Piauí e as 

discussões vêm se estruturando cada vez mais”. O trilhar de Anita, que permitiu que chegasse 

onde chegou foi, segundo ela, “[...] os meus, minhas colegas de discussões, no caso da 

ANARTE. É... Acho que cheguei também a ser dessa maneira, não somente por causa do 

curso e da ANARTE, mas também pelas experiências familiar e comunitária que vivi e ainda 

vivo hoje”. Deste modo, ela articula as três esferas formativas de que falou Pineau (2003), a 

auto, a hetero e ecoformação; e é isso que lhe confere clareza, da necessidade da 

profissionalização, da formação continuada, da necessidade da discussão conjunta de 

problemas da prática docente em Arte, que dão forma e substância aos processos identitários 

da profissionalidade docente em Arte. 

Apesar do que foi afirmado anteriormente, a professora ainda se sente solitária na 

busca por solução dessas questões: “Costumo dizer que estou aprendendo a ser professora 
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dentro da sala de aula”. É preciso que Anita saiba que educadores como Freire e Horton 

(2003) também pensaram sobre o tema e afirmam que todos trabalhamos de modo imperfeito. 

E aí reside a grande questão que os impele a prosseguir, a consciência da incompletude e a 

liberdade para reformular, reconstruir o que pode ser feito e prosseguir caminho. 

Videorregistro – reconstrução 

Bem, acho que priorizar mais tempo para pesquisar, sobre arte, sobre o ensino 

também, sobre o comportamento e a disciplina dos alunos, dos estudantes em sala de aula. 

Ler mais sobre a forma de aprendizagem deles, ficar mais atenta aos contextos deles, 

repensar os processos avaliativos em sala de aula. Também tenho muita dificuldade na 

avaliação com eles, porque às vezes não sei se é melhor fazer aqueles... Avaliar a partir dos 

exercícios práticos e das atividades mesmo, ou se de exercício escrito ou se de leitura, de 

produção de texto, é uma confusão. 

Que devo fazer para introduzir estas mudanças? Estudar mais, organizar melhor 

meu tempo. Diminuir a carga horária de trabalho semanal, procurar melhor apoio 

metodológico que mexa com questões pertinentes ao ensino e aprendizagem de Arte, 

necessárias aos estudantes de hoje. 

(PAUSA) 

Então, o que considero pedagogicamente importante na prática docente em arte? A 

participação dos estudantes e a viabilidade do diálogo, entre conteúdos programáticos e a 

realidade dos educandos.  
Quadro 34 – Videorregistro – reconstrução. 

Fonte: Sessão Reflexiva – Autorreflexão, realizada no dia 19/07/2007. 

A ação do reconstruir sinaliza para uma melhor compreensão das ações em contexto 

real, percebidas sob uma multiplicidade de olhares e, em seguida, reorganizadas como 

possibilidades alternativas para novas ações. Destarte, o reconstruir se concretiza na resposta 

à pergunta – Como posso agir diferente? A ação de reconstrução da partícipe está de acordo 

com os requisitos que a regem. 

Logo no início, a professora já coloca a questão da investigação como algo a ser 

perseguido por ela: “bem, acho que priorizar mais tempo para pesquisar, sobre arte, sobre o 

ensino também, sobre o comportamento e a disciplina dos alunos, dos estudantes em sala de 

aula”. O que se constitui em ponto essencial, pois a percepção da professora alia como 

condição necessária à prática docente a investigação. Este é, pois, o caminho para uma prática 

docente reflexiva, porque sistematizada, e também porque ela clama por discussão conjunta, 

outro fator que incide sobre os processos identitários do professor e de sua prática. Além 

dessas, ainda podemos citar como decorrência de tudo isto a produção de conhecimento 

específico, que por seu turno gerará mais outros. 
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Em seguida, ela levanta uma questão crucial para todo professor – a avaliação e, em 

especial, a que se refere ao ensino da Arte: 

Repensar os processos avaliativos em sala de aula. Também tenho muita dificuldade 

na avaliação com eles, porque às vezes não sei se é melhor fazer aqueles... Avaliar a 

partir dos exercícios práticos e das atividades mesmo, ou se de exercício escrito ou 

se de leitura, de produção de texto, é uma confusão. 

Esta confusão de que fala Anita denuncia a falta de maior investimento na reflexão. 

Quanto mais sistemática e discutida for, maior será o exercício avaliativo dos envolvidos no 

processo reflexivo. 

Este pode ser um dos pontos mais delicados da prática docente em Arte, a avaliação, 

pois é essencial no e para o processo reflexivo. Portanto, a avaliação não deve ser tomada 

como instrumento de punição, ou um verniz que torna, aparentemente, iguais os diferentes, 

pois os trabalhos feitos no campo da Arte deveriam ter, em princípio, cosmovisões e estilos 

singulares, portanto, a atribuição de notas é inapropriada. Em geral, a avaliação tem sido 

tratada pouco democraticamente, está muito mais voltada para a produção pontual do 

estudante, quando deveria abranger: todo o processo de desenvolvimento deste; bem como o 

professor e o processo de condução dos trabalhos da prática docente. Também neste 

momento, o de avaliação, como Anita afirma que “a participação dos estudantes [...], a 

viabilidade do diálogo entre conteúdos programáticos e a realidade dos educandos”, a 

viabilidade dialógica que ela se refere deveria contemplar a avaliação ação discente, como 

exercício inerente ao processo de ensino e de aprendizagem. 

5.1.1.2 A heterorreflexividade 

Horizontes Polimórficos Anitianos: entre a meta de tecedura sistêmica de aula e 

tendências pedagógicas na prática docente em Arte. 

Neste momento do descrever da Trama Heterorreflexiva, todos os partícipes se 

posicionam acerca de temas sob as mesmas rubricas das ações reflexivas que nortearam a 

Trama Autorreflexiva, o descrever, o informar, o confrontar e o reconstruir. A ação do mero 

descrever, para autores como Vygotsky (2003, p. 82), “não revela as relações dinâmico-

causais reais subjacentes ao fenômeno”. Porém, quando esta ação exerce a função de 

instrumento mediador reflexivo, constitui-se em instância privilegiada de afastamento do 

sujeito em relação ao objeto. Nessa ação reflexiva não são comuns argumentações, neste caso, 

houve antecipação de outros momentos (LIBERALI, 2006). 
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A primeira questão se inscreve no informar, contudo, tem ligações com o confrontar, 

pois discorre acerca da condução do processo de ensino no qual Anita esteve à frente. 

Pollyanna - Chegamos ao momento da heterorreflexão, cada um de nós está 

convidado à heterroreflexão da prática do assunto tratado no videorregistro de hoje. 

Então, é esse o momento em que a gente vai entrar nas questões tanto do descrever, 

quanto do confrontar. Para começar, eu vou fazer logo uma primeira questão em 

relação à condução do ensino da Arte na sala de aula e ao aproveitamento do tempo 

que se pode estabelecer ainda outra correlação com o que se fez em relação ao 

tempo conteúdo. 

Conforme já foi dito, o foco da questão destaca a questão da otimização da relação 

conteúdo/tempo, a qual leva a um confronto, em termos de condução da atividade 

desenvolvida, como podemos comprovar nas palavras de Anita: 

Eu pensei, na verdade, nessa organização da sala de aula por eles mesmos, tanto é 

que eu pedi que eles... é porque o rapaz não  filmou, mas eu pedi que eles 

organizassem as carteiras e colocassem depois cuidando cada objeto, para eles 

colocarem e eles já tinham trazido também de casa aqueles outros de argila. Aí, 

assim, dentro dessa organização começando por eles mesmos, já dentro do meu 

tempo da programação previsto, né? E assim com tantos fatores eu fui pensando no 

tempo que levava para fazer uma coisa e outra, por isso, que não deu tempo para 

eles “respirarem”. 

A indagação que teve foco também no confrontar em nível instrucional, para ser 

respondida, requereu explicação e argumentações de Anita. Para tal, tiveram como início a 

disposição das carteiras em sala de aula, que, segundo ela, foi feita com a ajuda dos 

estudantes, enquanto ela organizava outras ações e estratégias, a fim de conseguir dar conta 

dos objetivos traçados para aquela aula. Como a quantidade de conteúdo não era pouca, a 

professora reconhece que os estudantes não tiveram tempo para “respirar”. 

As indagações que dão sequência ao processo também são do âmbito do informar e 

aludem às interferências do meio exterior sobre a aula, os seguintes enunciados: 

Pollyanna - Em relação às interferências do ambiente externo, na sala de aula, a 

gente pode observar que a outra turma não apareceu muito, mas tinha muita gente na 

porta, passavam muitos curiosos, fora isso tinha barulho fora, com relação a essas 

interferências, como é que você percebe que você analisa essas interferências na sua 

aula? 

Anita - Eu esqueci de falar porque, de repente, esse cotidiano fica tão impregnado 

desses sons em você que você nem percebe mais, na verdade, isso atrapalha demais, 

lá na escola. É toda aula, por incrível que pareça! Não é só porque ela tava sendo 

filmada, que os meninos ficam na porta, e não é só na minha aula. São os meninos 

que estão sem aula das outras salas, não é horário vago, é falta de professores ou 

fuga das salas, eles pedem para beber e lá ficam. Por isso é que eu não deixo 

ninguém sair da sala. E assim, eu acho até uma atitude um pouco... Mas o problema 

é que eu sei o que eles vão fazer lá fora. Eu sei quem é que pede toda vez, são as 

mesmas pessoas. Se bem que elas nem pedem mais na minha aula, praticamente uns 

três ou cinco de cada sala que pedem. Mas nem toda vez também, mesmo assim é 

extremamente perturbador e tem deles que entram na sala e pedem para ficar e eles 
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ficam porque se eles não ficarem, lá fora eles atrapalham mais ainda e têm deles que 

fazem as atividades. Meninos de 8ª série que ficam na 5ª série fazendo atividades, eu 

não posso fazer nada, é melhor ele ficar lá dentro fazendo as coisas do que ficar bem 

na janela e na porta bagunçando toda hora. Agora, tem dia que eu não tô com 

“saco”, eu vou lá na Direção e digo: ou vocês tiram aqueles meninos bem ali ou eu 

não vou fazer aula. E aí também tem o problema da escola, que entra menino toda 

hora, não sei que Educação Física é essa que é de duas horas da tarde até cinco e 

trinta, seis horas, aí, entram os meninos que querem jogar bola... é uma confusão! 

Mesmo assim, tá mais organizado agora (risos), porque era pior. (pausa) (risos). 

A questão é que, à primeira vista, suscitaria uma resposta curta, emergiu trazendo 

alguns fatores interferentes na aula em foco que, por seu turno, produziram derivações, e estas 

sinalizaram para tensões e confrontos, dentro e fora da sala de aula, são destacados na 

sequência: 

Pollyanna - Em momentos de tumultos e reações das crianças, o que se tem a dizer 

sobre as reações das crianças a serem filmadas é em reação aos momentos de 

tumulto, como é o comportamento da professora e a reação a esses momentos, como 

é que você acha eles se comportarem no período da sua aula. 

Anita - Eu já até tinha falado para Pollyanna que eles não se comportavam; que ela 

fosse se preparando que eles iam até quebrar a câmera (risos). Mas, na verdade, eu 

tava exagerando, realmente, porque às vezes as pessoas podem ficar pensando que 

isso aqui é uma coisa bem calma e não é. Então eu realmente exagerei, confesso que 

realmente exagerei, mas eles não são..., tanto é que se eles fossem mesmo como na 

filmagem eles tinham tumultuado, tem sala que é assim, não adianta você falar, eles 

querem bagunça, eles bagunçam, lá na escola como eu já tô há bastante tempo lá, 

bastante tempo assim, cinco anos, quatro anos, eu já tenho afinidades com eles. 

Assim, não é amizade de bater papo com eles, realmente a gente construiu alguma 

coisa, relação mesmo, professor-aluno, então, (Lá é até a 8ª série). Não, o ensino de 

Arte, lá, só é 5ª e 6ª série. Por isso, que as da 8ª série vão me „chafurdar‟,
6
 aí assim 

eles... (Lá só têm 5ª e 6ª série, não há aula de Arte na Prefeitura e que é para 5ª e 6ª 

série). Outra coisa importante que eu esqueci de falar, escrevi aqui no relato que eu 

percebo quando começo o ano da 6ª série os meninos da 6ª série eles já me 

conhecem, então, eles têm uma reação tipo assim, eles não têm mais aquela coisa de 

querer chamar a atenção do professor, para ver a reação dele. Já os meninos de 5ª 

série, ainda têm isso, então eles provocam mais, brigam mais, para você chamar a 

atenção deles e tudo. Mas o que eu percebo, assim, com o passar do tempo, você vai 

criando... não é amizade é afinidade. Assim, no meu caso e eles, os meninos de 6ª 

série sabem quem eu sou, eu já sei quem eles são; e até brincar, às vezes, a gente 

brinca, mas tudo dentro da sala de aula, dentro do conteúdo. 

A reação deles com a câmera eu achei assim normal, não achei nenhuma exibição, 

nenhum constrangimento demais, não achei... eles são daquele jeito. Agora, quando 

se trata do que não é muito de interesse deles, eles conversam uns com os outros. Aí 

eu dou um grito mesmo, êpa vamos parar! Ou então, às vezes, eu fico calada e fico 

esperando eles falarem, aí fica um olhando para o outro, a professora parou, aí, essas 

duas coisas. 

A primeira parte de seus esclarecimentos trata de uma espécie de anestesia dos 

sentidos, senão de uma “normalização” diante da enormidade de interferências existentes. 

Então a professora passa a desfiar alguns fatores que mais comprometem o andamento das 

                                                 
6
 Chafurdar, segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss versão 2.0 (2006), é corromper. Mas o sentido que a 

professora quis conferir foi o de apoquentar-se, aborrecer-se. 
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aulas e que são constantes, não somente na sua aula, mas na de todos os professores daquela 

escola: os sons advindos do pátio da Educação Física e a existência de muitos estudantes nas 

janelas e na porta da sala de aula. No que tange ao segundo fator, Anita cita dois motivos, a 

falta de professores na escola e a fuga dos estudantes da sala de aula. 

O discurso de Anita sinaliza para a questão de gestão, pois não há critério para a 

entrada de pessoas no pátio de Educação Física, da escola, nem solução para a falta de 

professores; tampouco há controle sobre os estudantes, que se ocupam em atrapalhar as 

turmas que estão tendo aulas. 

Diante disso, a professora confessa que, dependendo da situação, pode assumir duas 

formas diferentes de comportamento: ou ela chama a atenção da Direção e dos estudantes ou 

ela fica calada. O curioso é que essas duas formas de comportamento assumidas por Anita são 

bem diferenciadas entre si, chegam a ser antipodais mesmo, apesar de ambas implicarem em 

formas interativas. 

Isso denuncia que tudo o que foi tocado nesses pequenos enredados faz parte de um 

todo que mantém incidências entre si, e que apresentam sinais claros de esgarçamento de 

vários níveis (político, ético e outros), no que tange à comunidade escolar, como podemos 

perceber em seguida: 

Pollyanna - Você acha que diante desses conteúdos que você ministra para eles na 5ª 

e 6ª séries, você acha que retêm, fica esse conteúdo para quando eles chegarem lá no 

Ensino Médio? 

Anita - Esse fundamento parece eu que tenho experiência de Ensino Médio, quando 

chega lá no Ensino Médio eles nem sabem o que é mais. Imagine as atividades 

essenciais, porque você, como professora, que tem toda uma didática de sala de aula, 

eu sei que você tem bastante conhecimento com isso, você acha que esse 

conhecimento que você passar eles vão ter capacidade de reter e levar adiante? Na 

verdade é aprender. Bem, eu acho que a maioria tem, deveria porque às vezes 

quando... Porque eu também faço texto com eles, porque texto eles fixam; ele ajuda 

a fixar um pouco mais. Essa questão de fixar eu acho também que é... Eles não 

estudam em casa a Arte, eu sei disso, talvez tua pergunta seja um pouco ligada a 

essa questão. Por isso, se eu der um texto e disser assim para eles: “vocês vão 

estudar isso aqui em casa para trazer na próxima aula. Vocês tragam”. Não funciona. 

Eu acho que isso é da nossa cultura mesmo. A gente tem de rever isso daí. Eu não 

sei como. Eu já tentei de tudo, tentei texto para eles levarem, tentei dicionário para 

eles procurarem, até que em dicionários têm meninos que procuram, e se eles não 

procurarem, eu tenho que ir lá na biblioteca da escola pegar o dicionário, que é a 

única coisa que tenho, que eu uso daquela biblioteca, assim, demais. Aí, levo para a 

sala de aula, tudo... Bem, respondendo tua pergunta pelo menos de 5ª para 6ª série 

eles sabem, se eu perguntasse para os meninos da 6ª série ali na sala de aula alguma 

coisa que eles tinham visto na 5ª série do ano passado, os que foram meus alunos 

eles respondem, a maioria responde dentro daquele conteúdo, agora não sei se eles 

vão lembrar na 8ª série de alguma coisa, talvez lembrar eles lembrem de alguma 

coisa aqui acolá, mas o que eles lembram mais às vezes é quando você faz uma aula-

passeio, quando você faz um projeto, se for aula expositiva eles não lembram, não. E 

podem até lembrar, se depois você comparar com alguma coisa. 
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Frida - Isso aí que você falou agora há pouco com relação ao capítulo do „Universos 

da Arte‟ do capítulo que ele fala sobre a cor, aí ela diz assim que não interessa se o 

indivíduo lá, o sujeito, ele decora quais são as cores primárias, secundárias e 

terciárias, mas que futuramente ele possa estabelecer essas relações colorísticas, 

dentro do seu universo, do seu cotidiano, dentro da casa dele, no meio, o que isso 

significa para ele, segundo Fávero. 

Anita - Eu acho assim dentro do que importa para eles, com a própria vivência 

qualquer coisa que tá relacionada com a vivência, eu acredito que, mesmo que não 

seja um conteúdo de Arte, tem essa melhor forma de eles guardarem o conteúdo. 

Oh! A menina que a avó fez aquele trabalho, eu nunca a vi assim tão com os olhos 

brilhantes, quando colocamos para expor lá, naquela aula ela tava até mesmo..., mas 

a gente tirou fotos! Todo mundo viu a exposição na hora do recreio, ela tava assim... 

Mas eu acho que mais do que, o aluno, ele não pode ser refém da metodologia do 

professor não; tudo bem eu concordo que o professor tem que inovar metodologia, 

não sei o que, tarará, tarará, mas a gente tá na cultura de dizer assim e tudo. O 

professor, o aluno não vai ler nunca desse jeito, ele não vai..., então eu acho assim 

que... e a gente fica falando em dialogicidade, como é que eu vou dialogar uma coisa 

com meu aluno, se ele nunca leu o que eu proponho a ele? Ou ele... Então eu tenho 

muita dificuldade. Por isso, é que eu me preocupei, coloquei bem aqui, é que não 

quero ser só aula espetáculo não me preocupo com isso aí, não. Podem dizer que eu 

sou uma professora ruim, mas eu peço para eles levarem e copiarem também, porque 

eu acho que é dessa maneira também que se aprende. 

Anita responde à pergunta levantada, de teor instrucional, ressaltando a vivência como 

um fator que promove a aliança entre vida, valor, Arte, cognição e afetividade. A vivência, 

tão frequente no discurso de Anita, de acordo com Frawley (2000, p. 96), tem ligação com 

“significado, significação e experiência”. Segundo este autor que se alinha a van der Veer e 

Valsiner, dois investigadores das teorizações vigotskianas, em defesa de que a palavra 

significação seria melhor traduzida pela expressão “experiência vivida”, ao que indica, 

utilizada por Anita, seguindo essa mesma linha de pensamento. Na visão da professora: 

Eu acho assim dentro do que importa para eles, com a própria vivência qualquer 

coisa que tá relacionada com a vivência, eu acredito que, mesmo que não seja um 

conteúdo de Arte, tem essa melhor forma de eles guardarem o conteúdo. 

A vivência para Anita consiste em uma forma eficaz de o estudante reter conteúdo, 

isto é, memorizar; que, consequentemente, aumenta a possibilidade de internalização ou, no 

dizer de Frawley (2000), com a possibilidade de um crescimento interior. 

Ao longo do discurso de Anita, podemos pinçar formas de controle utilizadas pela 

professora como, indagações, mostras, vivências, cópias de texto escrito e outros. A busca de 

controle é o objetivo do pensamento superior. De acordo com Frawley (2000), os controles do 

pensamento e da ação podem ser atingidos pelos fios da internalização e da mediação. 

Dürer - A respeito do que você falou da leitura de texto, de sempre se preocupar com 

os alunos também, do uso do dicionário, eu até concordo. Mas no outro dia, os 

alunos já vêm com tudo copiado da rede, da internet, aí, para mim isso aí não é uma 

pesquisa, apenas uma cópia... 
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Anita - Eu tenho essa dificuldade, mas meus alunos não têm internet, eles não têm 

acesso. Então eles copiam do livro e assim, se eles não têm livros, então... para mim 

se eles copiassem do livro já seria muito bom, porque eles estariam copiando (eu 

lembro que na minha época a gente tinha enciclopédia a gente pegava enciclopédia, 

ia dizer a um professor, mas era uma cópia, não deixa de ser uma cópia. Não era 

uma interpretação!) Até acho que, naquele tempo, na verdade, nem tinha essa visão, 

nem podia ter colocado uma outra opinião sobre essa coisa. Eu acho que tá bem 

difícil de a gente conseguir essa coisa da pesquisa, da pesquisa dentro do Ensino 

Fundamental, por quê? Porque tem aluno que o único livro que ele tem em casa é o 

livro da escola, por exemplo. 

Manabu usa da palavra para reforçar a ideia apresentada por Anita, de que a maioria 

dos estudantes não tem o hábito da leitura, seja porque não tenham livros ou tenham poucos 

livros: 

Manabu - E muitos deles nem abrem quando chegam em casa, jogam os livros e não 

mexem, só quando pegam de volta, no outro dia. 

Anita - Mas também o pai e mãe deles, quando tem dever, eles nunca perguntam, 

não tão nem aí, não têm essa cultura de leitura e, muitas vezes, assim mesmo porque 

esses pais não têm o hábito da leitura, mandam os filhos pegarem qualquer coisa. 

Esses aí a gente sabe, porque eles leem, pelo menos, as coisas desse jeito... E ainda 

eles pegam os livros que são distribuídos na escola, de Química, Física, Biologia e 

tão fazendo comercialização. É preciso a diretora chegar e dar uma pressão nas 

turmas, porque eles trocavam, diziam: ah, eu não trouxe o livro, ai eu perdi... eles 

vendiam tudo! O livro que era para aluno. O do governo, o livro deles, que eles 

precisam todo dia. Imaginem os que não são! 

A observação de Anita é ratificada e acrescida pela afirmação de que muitos vendem 

os livros textos distribuídos pelos programas do governo. É um círculo vicioso e viciado: não 

se lê porque não se têm livros, mas se têm se vendem para não ter que lê-los. 

A questão subsequente tem foco no informar e também no confrontar, e alude ao nível 

instrucional da aula: 

Pollyanna - Eu tenho uma pergunta em relação a aula, volto à questão da aula, que 

você até já se respaldou um pouco, em relação às insinuações das respostas, porque 

as insinuações das respostas, às vezes, (elas) vinham oralmente dizendo as primeiras 

sílabas ou então vinham com mímicas (risos), porque você gesticula bastante. Sua 

expressão é muito boa em termos de corpo, porque ela comunica muito bem oral e 

também gestualmente. Eu considero isso uma vantagem do professor, a de usar o 

gestual como elemento em favor da educação. Porém aí, tem... eu que queria que 

você falasse um pouquinho sobre isso mesmo. 

Anita - Bem eu acho assim que talvez pela ânsia de ver o aluno aprendendo logo, 

falando logo (risos), eu ouço muito isso, e, às vezes, atrapalha, porque eles não se 

apropriam, atrapalha mais do que... 

Pollyanna - E também quero tratar sobre o fato de colocar todas aquelas atividades, 

que ela tinha planejado naquele dia, naquele tempo, parecia que ela queria fechar 

logo uma para começar a outra. 

Anita - Mas na verdade dava tempo, porque era mais... essa questão de ansiedade 

minha, isso atrapalha muito em mim, porque para que uma coisa não vai... tem coisa 

que, por exemplo, eu planejo e dá tempo às vezes, sobra até um pedaço da aula, 

entendeu? Então, eu acho que essa coisa é mais para acelerar do que... entendeu? 

Porque só teve uma atividade prática. 
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Georgina - Foi bem variada... 

Frida - Então quer dizer que você utilizou aquelas insinuações como catalisadoras?... 

(risos). 

Anita - E na verdade até atrapalha, porque você não dá um tempo para o aluno 

pensar. Porque essa questão de fazer com que eles descubram por si mesmos, 

mesmo que as primeiras respostas estejam erradas, eles chegam ao... Na verdade, a 

minha preocupação é de eles desviarem do assunto, tirarem a atenção da aula, 

entendeu? E eu acho que isso eu ainda pretendo trabalhar, desviar a atenção da aula 

para mim não é bom, é aí parece que... entendeu? 

Manabu - E uma coisa que eu também sinto dificuldade, e que, por exemplo, os 

alunos tiram sua atenção por todo momento, toda hora estão provocando, não tem 

um ou dois, ou três que não provoquem, é muito difícil tiram sarro uns dos outros... 

Anita - O meu problema é trabalhar, porque eles estão na idade de realmente não 

fazer silêncio. Eu tenho que entender isso, só que entender isso e aliar isso ao que 

nós queremos que eles aprendam, não é fácil! Então, eu acho, parece, que quanto 

mais eu prendo a atenção deles, de uma forma vibrante, às vezes, eles saem cansados 

mais até do que eu, às vezes...  

Georgina - Na verdade, o que acontece comigo, parece que a aula é mais importante 

para mim do que para eles. Quer dizer, que quero que eles adquiram uma coisa que 

para mim tá sendo mais importante do que para eles... eu tô querendo é que eles 

quisessem o que eu tô querendo e eles quisessem o que eu tô ensinando. Têm alunos 

dentro do sistema que chegam para mim e dizem: “professora por que a senhora não 

vai dar aula de Matemática, Português, a senhora acha que é importante dar aula, 

desse jeito”. Um aluno de 5ª série, ele acha que não é importante, pela sua ação, ele 

acha que é extravagância. 

Um aluno chegou para mim disse: - por que a senhora não vai dar aula de outra 

disciplina?... e o que tem ser professora de Arte?... Um dia desses, eu cheguei na 

escola, e esse menino era terrível, mas no final do ano, ele passou a ter uma 

afinidade comigo. Então, o Diego, ele é super crítico, aí, ele disse, na hora que eu 

cheguei na escola, ele não deixou nem eu descer do carro, chegou e disse assim: “e 

aí, já decidiu dar aula de Matemática?” Aí eu disse assim, no dia que tu for professor 

de Arte, aí ele ficou calado e percebeu que eu estava com raiva. 

Uma vez discutidas as questões sobre como manter a atenção dos estudantes em idade 

da adolescência durantes às aulas, partimos para a seguinte pergunta feita por nós: “como é 

que você lida com a situação de dúvida e também mediante a situação de erros?” a qual Anita 

responde: 

Eu lido assim muito bem, porque eu erro muito (risos) não muito bem no sentido de 

aceitar esses erros, mas assim eu vejo que na verdade eu erro mais do que acerto, o 

meu problema eu me centro mais na questão dos erros e me esqueço de dizer assim: 

Ah! E acertei isso, entendeu? Isso atrapalha muito porque eu fico só pensando 

nesses erros e em tentar mudar esses erros; e não fortaleço os lados que eu vá 

conseguir alguma coisa, eu acho que essa questão da ansiedade, a própria questão de 

trabalhar de fazer com que eles tenham o tempo deles também. Eu sei lá se os 

assuntos que eu estou levando para a sala de aula são importantes para eles? De 

repente pode não ser, mas pelo que eu já vi, do que eu trabalho tem uma relevância, 

eu acho que essa questão de avaliar, me avaliar e também ter uma categoria que 

assim quer se avaliar, eu acho que a gente tá precisando também disso. 

O tom da resposta já denuncia que não se trata do que está sendo dito, muito pelo 

contrário, ela é ciente de que não cometeu erros; não obstante, todos errarem, inclusive os 
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professores, como o dizem Nosella e Buffa (2005). Contudo, acrescentamos que, 

especialmente, para essa categoria, é muito difícil lidar com o erro.   

A questão que se segue trata de um, dentre tantos temas delicados, dos processos de 

ensino e de aprendizagem em Arte, a avaliação. 

Pollyanna - Você nunca tentou promover uma autoavaliação deles. Ao fazerem uma 

autoavaliação eles já revisam os próprios conteúdos já vistos? 

Anita - Eu tenho um problema de querer cumprir a carga horária, cumprir aqueles 

conteúdos, e não trabalhar essa questão de, muitas vezes, eles não avaliarem os 

conteúdos, até porque eu acho assim que se nós, que somos da área (risos), não 

chegamos, ainda, a um consenso do que é realmente o conteúdo, aí talvez... Trouxe 

o meu diálogo com eles, porque eu mesmo não tenho respostas para isso e eles 

puderam entender isso como tipo professor que não sabe perguntar para o aluno, 

entendeu? Eu tenho medo de correr esse risco eu tenho medo disso, e eu acho que 

minhas avaliações são péssimas! Eu acho que, às vezes, eu „avalio eles‟ ou muito, só 

pelo conteúdo ou às vezes deixo solto demais, que não sei quem realmente 

aprendeu; tem muito aluno eu não consigo, são muitos os alunos; eu não consigo 

conhecer meus alunos! São muitos, muitos... Daí porque eu diminuí radicalmente a 

carga horária esse período, por causa da mamãe. 

Georgina: É eu que sou do colégio todo, eu dou uma aula em todas as turmas do 

colégio. 

Anita - Mas é assim, eu só vim dar aula à tarde, esse ano. Todos os anos eu pegava 

três escolas, porque como é só 5ª e 6ª série ao invés de ficar no colégio dando aula 

para todas as turmas eu pegava outras escolas, era como se tivesse dando aula para 

todas as turmas, mas de outras escolas, você não produz absolutamente nada, você é 

simplesmente nada. Quando eu pegava ônibus eu passava o dia rodando de ônibus e 

dando aula. Sim, meu bem! Mas você tem de pegar mais escolas e é a mesma coisa, 

só que... Por exemplo, hoje mesmo, eu recebi uma ligação de que eu estou com uma 

carga horária pequena, porque não tem escola da Prefeitura para atender esses 

problemas, eu tenho que dar aula de Religião, por exemplo, para completar minha 

carga horária. Eu já disse, que não vou dar aula de religião, eu sou um problema para 

SEMEC, hoje; porque eu botei o pé na parede e disse que eu não vou, não vou e não 

vou! O problema das aulas de quinta e sexta séries não é meu, é da SEMEC. Então, 

eles já ligaram de novo para mim, toda hora eles ligam dizendo que eu tenho que 

pegar três escolas. Eu não vou pegar três escolas, não, pois você vai dar aula de 

Religião na mesma escola, eu não vou dar aula de Religião, problema de vocês! 

Coloquem aula de Arte na 7ª e 8ª séries e pronto... e olha é desgastante! Você ficar 

recebendo ligação é como você estivesse recebendo ameaça, entendeu?... É 

desgastante demais, você dar aula de Arte. Eu já disse até que vou mudar de área, se 

eu quiser permanecer na escola, porque dar aula de Arte é desgastante, você pegar 

16 turmas em uma escola quando chega no final da aula você tá cansada e se você 

vai dar uma expositiva? Aí você fala na outra. Cada turma é diferente. Aí eu tenho 

que me desdobrar. E na hora da bendita caderneta! É correção de prova e atividade... 

Você tem de fazer alguma coisa pelo teu curso, porque eu sabia que não ia sair... 

mas a coisa é tão massacrante que ou você vai ou vai porque você é obrigada a fazer. 

Que nem sobre avaliação porque crianças têm dificuldades de leitura... Com relação 

à avaliação quantitativa, qualitativa... 

Não, eu consigo, assim no processo da aula do bimestre, saber quem é quem, num 

todo, agora essa coisa de sistematizar como você falou, quantitativo, eu não consigo 

ainda fazer isso de uma forma bem legal, de uma forma justa, mas eu ainda duvido 

muito dessa justeza, dessa avaliação quantitativa, eu acho até que nem me 

enquadraria, na escola do jeito que ela... eu senti muita dificuldade, ainda hoje eu 

sinto, porque eu não concordo com quase nada, em termos de estrutura, de carga 

horária, essa coisa assim que atrapalha, não ensinam ninguém a ser disciplinado, a 

ter disciplina isso simplesmente atrapalha, para mim atrapalha, eu acho que isso 

deveria ser de outra maneira. 
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Georgina - Com relação à avaliação eu também tenho as minhas dificuldades, e 

esses dias, com o final do período, eu venho pensando que eu há sete anos em sala 

de aula e ainda hoje não consigo encarar de uma forma boa essa questão de 

avaliação quantitativa. E eu fui ver que a avaliação era subjetiva em todas as áreas, 

em qualquer área uma avaliação, uma prova ela é arbitrária e o professor que tá 

elaborando que tá atribuindo uma nota, por exemplo, por um comentário e nós em 

Arte que eu tô vendo pelos comentários que todos nós temos dificuldades e achamos 

que é só com a gente... não é, as outras e porque já têm a fórmula pronta e para eles 

acertou as questões... e não, não, nossa preocupação vai além... Quando você tem 

poucos alunos fica fácil de avaliar, de identificar o andamento, acompanhar... eu 

construía gráficos... para o processo ficar um pouco melhor, de você avaliar o 

aluno... eu tive a graça de ter uma turma de pouco alunos, onde eu fazia os meus 

comentários, mas eu entrava por último, primeiro era eles, depois era eu, eu tinha 

três parâmetros e a nota final era em cima desses três, mais em cima de um processo 

e que a pessoa mesma estava ciente de que tinha passado por aquilo, o que me salva 

é essa coisa, porque eu tenho muitas turmas, muitos alunos, e eles fazem os 

trabalhos e cada um que vai fazendo eu lá na caderneta já anoto. Mas no final é que 

eu vou juntar tudinho. E tem aquele bonitinho que não vai de jeito nenhum, ah! 

Professora, mas eu fiz... Eu tenho minha maneira de avaliar... Por que você sabe por 

que fez tantos pontos e outro não fez, né por que eu só tinha menos, por que você 

não entregou a atividade, porque se não fosse isso... Fica claro porque são muitos 

alunos... 

O meu professor da Especialização dizia que avaliação dele era comparativa; quer 

dizer, se tinha um aluno que tirava dez, o outro tirava nove e outro tirava oito, 

sempre ele estava comparando um trabalho com outro aí ele falava assim que se 

todo mundo tirasse zero ou se todo mundo tirasse dez era a mesma coisa, porque 

ninguém tinha superado ninguém nessa reflexão; pois é, era a visão dele né, que eu 

tomei um susto quando eu ouvi ele dizer isso, era zero ou mais um ou menos um, se 

você tivesse zero você era neutro não tinha acrescentado em nada e se fosse mais um 

parabéns e se fosse menos um é porque tinha regredido mas ele só avaliava por isso 

daí, ele era meio comparativo, ele via essa questão comparativa da avaliação, eu 

acho assim que é mais seguro você comparar uma coisa da outra. A partir de um 

parâmetro você pode, se ele lançava um questionário todo mundo respondia; aí ale 

ele ia comparar quem tinha se dado melhor ou mal... Eu não avaliava, eu dava nota 

boa para todo mundo... 

Anita - É uma questão muito complexa, mas é o sistema que leva a isso... Sabe que a 

SEMEC só quer dizer assim: passaram tantos e não é só a SEMEC não; são todas 

para o próximo ano fazer a comparação de reprovação... 

Camile - Mas a SEDUC agora inventou uma ficha que manda que você passe o 

tempo todinho perdendo, mas eles vão ter critérios lá, esse controle se os meninos 

estão desenvolvendo ou não... 

Agora como é que eles estão desenvolvendo ou não, se fosse por causa de ficha e 

educação tava ótima, excelente, se você tiver até vinte alunos dá para você avaliar, 

mas quarenta e cinco, durante o tempo que eu tô dando aula é difícil você obter 

silêncio, atualmente, deve tá assim, uns trinta, nessa faixa... 

Este tema da avaliação, por si só, poderia ser motivo de uma tese, no âmbito do ensino 

da Arte, dada a sua enorme abrangência e complexidade, além de mostrar, de modo mais 

contundente, o imbricamento, os muitos enlaces entre as diferentes instâncias educativas. 

O tema que dá prosseguimento ao processo não é menos instigante e controverso do 

que o anterior, apesar de ser um dos mais recorrentes nas discussões pertinentes ao processo 

educacional. Em função de sua natureza, pode levar os envolvidos da reflexão ao confronto. 
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Pollyanna - Até que ponto a relação teoria/prática facilitou a aprendizagem de seus 

estudantes? 

Anita - Não sei se deu para eles respirarem e pensarem sobre isso, mas talvez, eles 

dormindo e algum dia eles vão... (risos); acho que depois da aula eles... Não que não 

tenha dado para fazer essa avaliação, mas depois, com as outras aulas eles podem 

estar revendo algumas coisas, porque sempre fica alguma coisa também... 

O cansaço e a impaciência levaram Anita à resposta um tanto evasiva e humor 

sardônico, de início, mas logo retoma o seu modo habitual e sério de refletir. Finaliza com a 

visão de que o professor não esgota o assunto em uma única aula, e que ele será visto em 

outros momentos futuros. 

O tema seguinte versa sobre a relação professor/estudante, porém, está mais afeto ao 

professor na sala de aula. 

Pollyanna - Qual a sua reação em relação aos estudantes que se distraem e distraem 

os colegas? 

Anita - Às vezes, nessa aula, eu pedia que eles lessem; o menino que leu primeiro, 

ele tava conversando um pouquinho com os outros dois do outro lado, eu tava de 

costas para eles. Também é difícil de ver. Geralmente, eu peço para ele ler alguma 

coisa, ou então para ele responder alguma coisa que eu acabei de dizer, outras vezes, 

quando eu sei que é por birra, eu deixo p‟ra lá, não vou mentir. 

Anita assume atitudes distintas, quanto aos estudantes que se distraem e distraem os 

colegas. Em geral, pede para que leiam para a turma, assim satisfaz o ego destes estudantes 

em serem alvo das atenções ao tempo em que lhes dá ocupação. Outras vezes, porém, 

segundo ela, quando eles o fazem por birra, ela os ignora.  

As questões que se seguem são atinentes aos conteúdos, e remetem à forma como são 

discutidos e conduzidos.  

Pollyanna – Agora, em relação a conteúdo, que algumas coisas que deixavam 

curiosa ao saber, primeira coisa e por que foi colocado; eu achei que outro 

tratamento de conteúdo, dimensões com a questão da escultura, ainda não ficou 

claro qual o conceito de escultura que foi trabalhado na aula anterior, porque no 

começo da aula dela, da geral, sem ser a filmada, ela inicia a gesticulação e aí ela diz 

que na aula passada foram vistos o texto de dimensões e também um pouco da 

técnica da argila... Eu quero saber que conceito de escultura foi trabalhado, se houve 

aquela classificação dentro desse conceito. Se você deixou a classificação das 

diferentes modalidades, para depois da aula, se foi feito isso, se deixou a turma com 

algum conceito. 

Anita – Eu também tava dando a escultura na 5ª série, no ano passado foi do mesmo 

jeito que eu tô seguindo, na 5ª série, dou essas aulas e a modelagem aditiva, a 

subtrativa e a construtiva, aí falo para descrever algumas coisas, fizemos na 5ª série, 

ao invés de fazer com argila fizemos com sabão que foi subtrativa. Então isso, era 

para já estarem lembrando da 5ª série, era para lembrar (risos) talvez não lembrem 

assim, com o nome aditivo, subtrativo. Mas eles devem ter o conceito, e aí, por uma 

vai tirando outra, vai acrescentando e tal... O conceito de escultura que eu trabalhei 

com eles, é aquele que é colocado no livro “Aprendendo Arte” que eles colocam 

mais escultura como obra de Arte, eles trabalham com a escultura de vulto, eles não 

trabalham com conceito de relevo, alto-relevo, baixo-relevo, mas eu tinha falado 
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para eles algumas coisa, não sei se eles... foi tão rápido, nesse dia, porque, nesse dia, 

faltou água, porque também tem isso na escola. Você prepara uma coisa, não dá 

tempo, porque enfim, foi esse o conceito de escultura, mas, sem estar muito ligado a 

essas questões das dimensões, mas como obra mesmo de Arte. 

O relato de Anita nos mostra uma visão, não obstante relativa, longitudinal, de como o 

processo, os conteúdos têm acontecido. E pelo que pudemos observar, há encadeamentos que 

facilitam o avanço dos estudantes, embora existam problemas e dificuldades em diferentes 

planos no todo processual. 

Pollyanna – Porque a palavra dimensão, como você falou de início... a gente pensa 

que dimensão é uma palavra fácil, simples e corriqueira. Mas é uma palavra 

polissêmica, de acordo com essa dimensão, com a licença do trocadilho, do assunto, 

da temática que tá sendo abordada... Então, existem várias maneiras de você 

interpretar a palavra dimensão. Eu agora vou ser enfática, em que sentido foi tratada 

a palavra dimensão para eles [estudantes]? 

Anita – Eu queria que eles percebessem realmente as medidas, as medidas no 

sentido de compreender o volume e do plano, o plano e o volume, tanto é que eu 

tentei mostrar no livro a diferença. A outra coisa que eu tentei que eles vissem foi a 

questão da dimensão no sentido é... qual é a minha dimensão? Isso aqui talvez seja 

até uma „viagem‟ minha, mas, assim, qual a dimensão de... por que eu coloquei lá 

figurativo e abstrato, então, essa coisa da dimensão ela ultrapassa o figurativo, 

porque no figurativo eu posso dizer assim: isso é tridimensional, isso é volume. Mas, 

e o abstrato também não tem isso, talvez a dimensão de separar, tirar a dimensão do 

objeto e abstrair mais, essa é uma tentativa, não sei se „colou‟. 

Pollyanna – Então a dimensão que foi discutida com eles foi até a 

tridimensionalidade? 

Anita – Aí falei da quarta, mas só citei, quando eu dei o exemplo do tempo e espaço 

quando se olha uma escultura. Isso aí eles fizeram, eu utilizei a cadeira, botei em 

cima da mesa e percebi o tempo que eles levaram, o espaço que eles percorreram; 

mas aí eu não falei muito sobre isso aí não, a ênfase foi para falar sobre a terceira 

dimensão. 

Pollyanna – Por falar em dimensão, notei que alguns... não sei se vocês outros 

notaram, eles entenderam, concretizaram na prática através do gesto, de palavras e 

outros, como foi o primeiro menino que falou sobre a temática das dimensões. Ele 

mostrou apenas duas, ele não mostrou a terceira. Já o segundo menino, em outro 

momento da aula, ele retoma o mesmo assunto, e aí ele usa palavras e a mímica, 

mostra a tridimensão perfeitamente. Ele usou os dois juntos, ao usar a palavra, o 

gesto acompanhou. Pelo que eu observei, no contexto da sala, têm alunos, muitos 

diferentes dos outros, uns bem novinhos e uns mais amadurecidos... Pois é, se eu 

fosse reconstruir essa aula, eu ia dizer para fazer grupos de trabalho, para realizar 

aquelas esculturas de acordo também com essa heterogeneidade da turma... 

Anita – Eu tinha falado para eles que eu ia trabalhar com ferro e a dobradiça, mas 

não tinha mostrado nada para eles, o papel tinha alguma imagem da... mas como a 

xerox era tão mal feita, aí depois tinha uma sugestão... Porque eu acho, assim, uma 

aula não são só 50 minutos, até podia trabalhar multidimensional, que é a questão do 

arame e transformaria o fio no tridimensional, eu não sou doida de levar arame para 

aquela sala (risos)... porque, uma vez, eu levei... as tesourinhas que eu sempre 

trabalho são do colégio ou dos alunos. 

Pollyanna – Ainda em relação à aula, o que você tem a dizer sobre o fato de um de 

seus estudantes ter cortado dois círculos que você solicitou e os encaixou, e depois 

ele deixou uns sobre os outros. O que você diria dessa atividade, dessa ação? 
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Anita – Ele mostrou importância (risos), eu acho, que ele poderia estar fazendo 

aquela ação, porque ele encaixou ao contrário, ali... acho que ele não entendeu 

realmente, ou então ele não tenha..., porque o sentido do corte e construir... Não, 

porque a proposta era que eles procurassem uma tridimensão no papel. O objetivo... 

não sei se ele ficou só na bidimensão, porque ele cortou encaixou, mas ficou na 

mesma. Não sei, eu acho que ele não deve ter entendido, ou então deve ter 

procurado outra forma dessa tridimensão... Realmente eu não sei como... 

Pollyanna – Talvez se você tivesse feito uma nova pergunta para ele e para saber se 

ele tinha entendido aquele exercício ali. Seu objetivo era envolver a 

bidimensionalidade com a tridimensionalidade, com o mesmo papel e chegar numa 

figura de vulto redondo, aí talvez assim ele tivesse captado sua mensagem. A outra 

coisa, a outra possibilidade, e que talvez eu colocasse como a proposta, era 

reproduzir uma figura que se sustenta no espaço... Se a escultura era de papel, por 

que você em vez de utilizar os cortes, talvez a dobradura produzisse o efeito que 

você queria, não? 

Anita - Eu pensei na dobradura, mais eu acho que levaria mais tempo, aí eu pensei 

em outra aula, mais aí eu pensei na filmagem... 

Do ponto de vista da análise do discurso, com base em Orlandi (2003), sobre suas 

teorizações a respeito do Discurso Pedagógico (DP), “a atividade de dizer é tipificante: todo 

falante quando diz algo a alguém estabelece uma configuração para seu discurso”. Assim, o 

discurso de Anita, como um todo, apresenta-se como uma mescla ora do discurso polêmico 

ora do discurso autoritário. Na aula videorregistrada, temos o exemplo de discurso com 

tendência de reversibilidade controlada e a busca da simetria entre os interlocutores, portanto, 

bem próximo do discurso polêmico. Entretanto, o discurso de Anita durante a Sessão 

Reflexiva foi cambiante, em uma luta entre o discurso polêmico e a realidade do discurso 

autoritário, de polissemia controlada e a prevalência da assimetria entre os interlocutores e 

assujeitamento ao comando. 

A aula de Anita apresenta grande coerência teórica quanto conceitual, pois aconteceu 

consoante os conhecimentos prévios, por ela externados, logo no início da investigação: 

O meu conceito de professor de Arte é que ele é uma pessoa preocupada. 

Preocupada com a cultura do seu lugar, do seu país... Professor de Arte para mim 

está tão ligado com a cultura geral, quanto com as questões mais práticas do dia-a-

dia, com a escola, preocupado com o que as pessoas possam decodificar esse novo, 

seja imagem, som [...]. 

A centralidade da cultura que ganhou destaque nas escolas na década de 1990, 

conforme Iavelberg (2003) adensa nos estudos sobre o multiculturalismo que Anita vem se 

dedicando ultimamente. 

Ao observar a aula de Anita, podemos perceber que tudo isso foi levado em conta no 

seu planejamento e na sua condução dos trabalhos. E este espelha o que acontece com o 

conceito de professor ideal, que, segundo a professora, é “aquele que não se acha ideal e 

procura ser. Aquele que aceita as diferenças...”. O mesmo acontece com os conhecimentos 
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prévios sobre a prática docente: “ação referente ao ensino-aprendizagem, na qual professor e 

aluno, professora e aluna encontram-se como educadores, constroem-se como educadores e 

educandos e vice-versa”. Este apresenta facejamentos com o discurso polêmico, cuja ponte 

poderíamos traduzir na relação simétrica que ambos apresentam. 

As inúmeras dificuldades da prática docente podem ter incidências no plano 

individual, muitas vezes, danosas, a exemplo das que levam ao desencanto tanto pelo prisma 

dos estudantes, quanto pelo dos professores, e ambas podem conduzi-los à desistência 

(GADOTTI, 2006). Isto foi o que quase aconteceu com esta partícipe ao passar pela exaustão 

de 60 horas de trabalho dedicadas ao ensino da Arte. E ela não o fez porque soube 

(des)(re)construir o sentido de ser professora atualmente, a qual, de acordo com Gadotti, “o 

novo professor é um profissional do sentido” (Id. ibid.). E foi por encontrar este sentido 

especial, o motivo que levou Anita a persistir na profissão e a colocá-lo também como central 

na sua prática docente em Arte.  

5.1.1.3 Faces da colaboração na interação de horizontes 

Os seres humanos têm na ação o modo de interagir com o meio, com as coisas, 

instrumentos e/ou artefatos e com outros humanos. Esta ação quando partilhada e aliada ao 

labor (trabalho duro ligado ao esforço do corpo) amplia a intensidade transformadora, pois 

modifica o sujeito da ação e o meio em que atua. Assim, a co-labor-ação é compreendida, 

nessa investigação, no sentido assumido por Monteiro (2005) como atividade do refletir. Dito 

de outro modo, e aplicando ao continente específico de nossa investigação, é uma atividade 

interdiscursiva em que os partícipes refletem criticamente sobre as relações existentes entre as 

práticas docentes em Arte, os processos identitários e o conhecimento profissional 

compartilhado. Trata-se, portanto, de uma práxis docente do professor de Arte que, em geral, 

conduz a mudanças, transformações que enlaçam os planos individual e socioorganizacional 

na vida política. Esta última, de acordo com Cortella (2003), compreende espaço de conquista 

e manutenção de poder. 

Nesse processo, o agir co-laborativo deve ser exercitado com ética por todos os pares, 

no sentido de promover o desenvolvimento da negociação, da reflexão, da autonomia, da 

politicidade, da profissionalidade, do sentimento de pertença, do respeito ao outro, de modo 

que ambas as partes, professor cuja prática se encontra em processo de análise e os demais 

partícipes, tenham possibilidades de crescimento e que sejam criadas condições para o 

estabelecimento das motivações favoráveis ao estabelecimento de espaço interativo, propício 
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ao desenvolvimento de uma comunidade de professores de Arte empenhada na luta pela 

valorização profissional da categoria. 

O exercício do co-labor proporciona uma série de aprendizagens e partilhas, dentre 

elas a de um maior conhecimento profissional das formas identitárias do ser professor de Arte. 

Porém, é necessário atentar para a afirmação de Nóvoa (2001) em entrevista à TVE, Brasil 

sobre o conhecimento experiencial: “Não basta deter o conhecimento para o saber transmitir a 

alguém, é preciso compreender o conhecimento, ser capaz, e de o reorganizar, ser capaz de o 

reelaborar, e de transpô-lo em situação didática em sala de aula”. 

As trocas interpessoais sobre experiência docente que acontecem entre professores da 

mesma categoria constituem-se como fontes possíveis na formação continuada. Conforme 

Giovanni (2005, p. 49), compõem outras fontes: 

A observação atenta, crítica e reflexiva (individual ou coletivamente) das situações, 

atos e decisões que permeia a prática docente cotidiana e, sobretudo, a consciência 

de suas determinações sociais. 

No nosso caso, as pessoas/professores, que, antes do ingresso na investigação em foco, 

discutiam sua prática docente em condições de baixa sistematicidade, e ao se integrarem ao 

processo investigativo, as discussões assumiram maior sistematicidade. Portanto, podemos 

afirmar que houve uma mudança considerável na condução dos trabalhos de análise e reflexão 

sobre a experiência docente. Em face do exposto, recorremos a Nóvoa (2001): 

A experiência é muito importante, mas a experiência de cada um só se transforma 

em conhecimento através da análise sistemática das práticas. Uma análise que é 

individual, mas que é também coletiva, ou seja, feita com os colegas, nas escolas em 

situação de formação. 

Destarte, o conhecimento a partir da práxis docente contribui para a constituição das 

formas identitárias sociais. Logo, a experiência decorrente do trabalho mantém fios estreitos 

com os processos identitários da categoria dos professores. Pelo que foi asseverado, nos 

alinhamos com Marinho-Araújo e Almeida (2005), para as quais os processos identitários do 

professor são cunhados na relação de trabalho e subjetividade. Daí, o conhecimento 

profissional, ao qual nos reportamos, ser uma possibilidade a ser tecida na interatividade 

dialógica e na reflexão nessa modalidade investigativa. 

Considerando as afirmativas, o conhecimento profissional pode consistir em base para 

a criação de laços de pertencimento passíveis de emancipação e valorização, por sinalizar para 

a organização social da categoria em prol do bem comum. Como todos esses elementos, por 
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seu turno, compõem a matriz identitária, a sua compreensão e o seu fortalecimento têm 

incidência direta com o processo identitário/alteritário. 

Contudo, trabalhar sob as bases da colaboração não é fácil até mesmo para a categoria 

de professores, cuja formação se assenta nas bases mediacionais da trilogia 

eu/outro/conhecimento, em que o eu busca favorecer o desenvolvimento do outro. Isto se 

deve, em parte, ao modelo econômico em que estamos mergulhados, e que tem na 

competitividade uma de suas formas dominantes. Dessa maneira, trabalhar em colaboração é 

trabalhar na contra corrente desse modelo. 

Mesmo em condição de certo controle, necessário aos processos investigativos, 

existem resistências e tensões, daí a negociação consistir em uma palavra-chave nessa trama 

que exige posicionamento do sujeito/partícipe ante os seus pares sobre o seu agir 

colaborativo. 

No sentido de melhor entendimento sobre as três tramas que compõem cada Sessão 

Reflexiva da Investigação Colaborativa nunca é demais realçar que todas elas têm emissores e 

endereçamentos diferenciados. 

Na primeira, a trama autorreflexiva, o emissor é o próprio agente da atividade a ser por 

ele analisada ante aos demais parceiros que só assistem, cujo endereçamento é voltado para 

ele próprio. Nesse processo, gera-se uma instância de afastamento autorreferenciado da 

relação sujeito(eu)/atividade. Os demais partícipes se comportam como 

professores/observadores atentos do agente e da sua atividade (o videorregistro e a 

autoanálise). 

Na segunda, a trama heterorreflexiva, os emissores/enunciadores são os partícipes que 

observam a atividade e a autorreflexão do parceiro. As análises desse momento são 

endereçadas ao partícipe que a realizou, assim, acontece uma segunda instância de 

afastamento pela interlocução relativa à relação eu/outro, apesar de a base analítica repousar 

na relação sujeito(outro)/atividade. Daí dizermos ser heterorreferenciada. Os partícipes que na 

trama anterior só observaram, nesta, passam a ser os professores/produtores das análises, com 

base no haviam observado. O partícipe à frente do trabalho do videorregistro fica nessa trama 

na condição de ouvinte atento. 

Na terceira, a autorreflexão dos partícipes enquanto colaboradores, os 

emissores/enuciadores são os mesmos partícipes da segunda trama, os quais passam a ter 

como cerne de análise o seu agir colaborativo sobre o partícipe à frente da atividade 

analisada, isto é, a análise recai sobre o conjunto da sua própria dinâmica colaborativa ao 

longo de determinada sessão reflexiva que tem como essência a mediação em prol do 
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desenvolvimento do outro. Logo, o endereçamento se volta para o partícipe à frente da 

atividade analisada. Na perspectiva da colaboração, a reflexão compreende a consciência do 

outro para a qual se destina a intencionalidade do agir colaborativo; ou seja, inscreve-se na 

relação identitário/alteritária, com foco no eu ciente do outro e em atitude colaboração para 

com esse outro. Portanto, podemos afirmar que seja relativamente autorreferenciada, haja 

vista que se trata de um eu alteritariamente ciente de sua constituição e de seu agir. Os 

partícipes têm, ao longo do processo em que analisam a sua ação colaborativa sobre o 

partícipe cujo trabalho foi alvo das análises, atitude relativamente mais dinâmica, do que este 

último, que só ao final se pronuncia sobre o processo como um todo. 

A trama em análise tem como cerne o princípio da colaboração, que, de acordo com 

Vygotsky (1998b, p.112), é a base de um dos elementos-chaves das teorizações desse autor, a 

mediação, que coloca em cena o conceito de zona de desenvolvimento proximal, ZPD, que, 

de acordo com este autor é: 

A distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. 

Para autores como Newman e Holzman (2002), a ZDP compreende uma descoberta 

revolucionária de Vygotsky sobre uma estratégia de aprendizagem colaborativa. Estes autores 

entendem aquela zona como sociohistoricamente situada. 

A tipologia da Pesquisa-Ação que responde como Investigação Colaborativa rege-se 

pelo princípio da mediação, no qual o par mais experiente contribui para que o par menos 

experiente atinja a zona de desenvolvimento proximal, a ZDP. A referida zona prevê o 

atingimento de determinada capacidade pelo sujeito em menor espaço de tempo, através da 

co-laboração de par mais experiente. Tal característica se reveste de significado especial, 

tendo em vista que esta mantém estreita ligação com o desenvolvimento da aprendizagem em 

processos interativos e que incidem no comportamento dos sujeitos do processo (MINICK, 

2002). E em se falando de aprendizagem, é oportuno destacarmos sua importância no 

processo de ensino e de aprendizagem, trazendo à tona o que disse Freire (1996, p. 24): 

“aprender precedeu ensinar, ou em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente 

fundante de aprender”. 

Assim, ao desenvolver os trabalhos dessa trama, estamos aprendendo a nos motivar, a 

nos desenvolver, a nos perceber e a nos analisar como sujeitos passíveis de colaborar para o 

desenvolvimento dos parceiros nos trabalhos em co-vivência. 
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Como foi anteriormente explicitado, as três tramas das sessões reflexivas são 

qualitativamente diferenciadas entre si, e esta trama em especial – a autorreflexiva enquanto 

partícipe colaborador –, inicialmente, os partícipes apresentaram resistências, entraves, 

desconfortos em desenvolvê-la, por ocasião da primeira sessão reflexiva da aula 

videorregistrada de Anita. Em virtude da autorreferência dessa trama, as questões são 

subjetivamente endereçadas. 

Pollyanna – Esta trama gira em torno da situação colaborativa, uma vez que esse é o 

processo em que cada um disse, lá no começo, que se dispunha a colaborar com o 

outro, a ser mediador do outro... 

Então, queríamos saber de cada um de vocês se: Solicitei informações necessárias, 

para tornarem clara, precisos e objetivos às ações de informar?Explique por quê 

(pausa). 

Uma das maneiras de fugir da autoanálise, enquanto colaborador, nesses primeiros 

momentos, foi produzir um deslizamento focal da ação do eu para a ação do outro. Como 

podemos observar nos enunciados que se seguem, os quais não foram interrompidos para não 

intimidar ou romper com a solicitude dos partícipes, apesar do cansaço, em função dos 

trabalhos da primeira trama terem iniciado pouco depois do meio dia e o início dessa última 

trama ter principiado em adiantada hora da noite.  

Foi um dos pontos negociados que as Sessões Reflexivas aconteceriam em um só 

encontro, sem quebras, pois entendemos que estas promoveriam descompassos que poderiam 

comprometer a uniformidade e visão de unidade das condições de produção discursiva, na 

mesma Sessão Reflexiva, que na linguagem metafórica, que rege esta investigação, haveria 

uma quebra no ritmo da urdidura, ou seja, na regularidade do fluxo do trabalho discursivo nas 

diferentes tramas componentes das Sessões Reflexivas. 

O que pudemos perceber é que os partícipes se colocaram em uma posição de reedição 

da análise da segunda trama, buscando compreender a aula, e não o seu agir colaborativo. 

Assim, como diz Bakhtin (2003), a compreensão envolve responsividade, e, portanto, juízo de 

valor, o que perceberemos a seguir. 

Dürer - O questionamento é sobre se as indagações... na verdade eu não fiz nenhum 

questionamento durante a explanação da Anita, mas anotei algumas observações 

sobre sua prática e as anotações sobre sua autoavaliação, e percebi que, na aula em 

questão, foram feitas muitas atividades dentro de um curto espaço de tempo, e que 

isso pode ter prejudicado, no sentido da fixação do conteúdo pelos educandos, e 

também uma outra forma de um outro aspecto às atividades propostas. A forma 

como a aula aconteceu serviu também para que prendesse, como foi o próprio, um 

dos objetivos principais dessa quantidade de atividades colocadas pela Anita que era 

prender a atenção dos educandos, para não haver uma dispersão, e que eu acho que 

realmente conseguiu isso. Então, se por um lado prejudicou na fixação, mas por 

outro lado ela atingiu o que tentou, que foi prender a atenção e ela esclareceu a 

justificativa de sua prática e dos resultados atingidos. 
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Liz – O que você solicitou em nível de objetos, objetivos? 

Eu solicitei, questionei a atuação prática da professora; fiz algumas colocações que 

pudessem, não sei até que ponto elas podem colaborar na atuação dela como 

professora dentro desse modo pedagógico de trabalhar a arte, mas que queria 

experiência minha que eu utilizo dentro das salas de aula, eu achei muito positivo, 

muito rica a aula da Anita, que tinha muita coisa para ser explorada, porém os 

objetivos traçados por ela, acredito, foram 90% conseguidos. Talvez ela tenha 

sentido dificuldade devido à própria quantidade de alunos na sala de aula, porque é 

muito complicado trabalhar artes, dentro dessa forma de organização da escola, mas 

eu acredito que, assim, ela é uma boa professora (risos). 

Frida - Eu gostei muito da aula da Anita, muito mesmo, eu achei bem interessante 

como ela aproveita o tempo, embora ela mesma tenha citado muitas falhas, mas eu 

acho que não foram tantas falhas assim, eu vi mais pontos positivos, como eu posso 

dizer, da maneira que com que você se colocou perante os alunos, foi uma maneira 

não ameaçadora, uma maneira amiga de você chegar conversar com eles perguntar, 

obter as respostas, tentar ajudá-los até a superar, vamos dizer, assim, certa baixa 

autoestima que eles tivessem para tá ali e se confrontando também. Agora eu só 

senti falta, que seja uma crítica construtiva do trabalho em grupo, eu não sei se isso 

foi só nessa aula ou se é na sua prática em geral, a questão do trabalho em grupo, 

porque eu penso que o trabalho em grupo enriquece; e ao mesmo tempo através dele 

você supera alguns probleminhas, como essa questão da indisciplina que um grupo... 

eles conversam em grupo eles trocam ideias e até produzem melhor do que 

individualmente. Mas eu acho que você tá de parabéns. 

Manabu – Bom, no meu ponto de vista, compreendi a aula da Anita bastante rica no 

que diz respeito de início, na verdade, o diálogo que ela propõe aos alunos, a 

conversa, em sala de aula, sobre a temática que iria ser trabalhada, ser construída em 

sala de aula, eu achei bastante interessante no que diz respeito... Digamos que ela foi 

uma professora propositora em propor na verdade o que ela ia ministrar em sala de 

aula. E também eu achei muito inteligente a forma como a sala estava disposta. E 

também a aula de Anita é muito, digamos assim, poderia falar o que foi mais 

observado, na hora da prática, mesmo como se diz aqueles suportes que poderiam 

ser, que foi o papel couchè, porque, como foi falado antes, poderia ser um outro 

suporte também com um papelão ou mais rígido, mais firme, ou um canson, enfim, 

outro papel um suporte mais firme mais resistente, na verdade, porque aí não iria 

acontecer aquela cena daquele aluno que fez a mesma forma, na verdade, então, é só 

isso mesmo que tenho a falar. 

Georgina – Eu diria até que a Anita faz milagres nas aulas delas, porque eu achei, 

assim, meio tenso, aí, depois eu me coloquei no período atrás lá no colégio da 

Prefeitura que eu dei umas aulas, aquela porção de alunos fazendo assim uma 

„zoadinha‟, não sei como ela não saiu correndo dali (risos), porque aquela zoada 

toda... ou então, assim, não tenha se perdido no conteúdo, mas eu sei que ela tem 

muita capacidade em contornar a situação e de dar o conteúdo. E a pergunta que eu 

fiz naquela hora foi clara, também como ela respondeu e todas as questões que 

foram questionadas aqui também eu acho que deu para todo mundo captar ideia que 

ela queria transmitir, que foi bem clara, se bem que, às vezes, ela tem até um 

linguajar como eu diria, difícil, que eu não entendo direito, ela faz uma coisa assim 

filosófica e cheia de rodeios para chegar ao ponto certo, mas hoje até que foi bem 

mais clara, eu particularmente gostei muito da aula, foi maravilhosa. 

Tarsila – Eu coloquei algumas questões para Anita e considero o que ela foi bem na 

colocação da respostas, mesmo porque quando ela faz a exposição dos materiais ela 

traz para sala de aula materiais bem acessíveis aos alunos, que também estão dentro 

da proposta. Ela colocou que Paulo Freire mostra a importância do estudante trazer 

sua própria experiência de vida. A argila e o papel são materiais bem comuns, que o 

estudante conhece muito bem e eu considero que as dificuldades que Anita teve na 

sua aula foram as mesmas que a gente se vê refletida ali naquele momento, a gente 

tem na hora de planejar uma quantidade muito grande de conteúdo; porque tudo isso 

faz da própria formação da gente e no momento da gente planejar uma aula a gente 

se vê mergulhada num mundo de informação, e a gente tem de sintetizar e tornar 
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numa linguagem clara e objetiva para que esse aprendizado aconteça. Eu considero 

que ela foi bem na colocação da sua prática e eu me vi ali naquela situação e 

considero que ela foi..., que ela tá de parabéns. 

Pollyanna – Como a Georgina falou, ela fez um milagre, só que foi um milagre à 

custa de muito estudo, que é o milagre do saber; quando você sabe é capaz de 

selecionar, você é capaz de coordenar, de articular. Considerei que a aula de Anita 

foi extremamente articulada entre teoria e prática, ela conseguiu fazer coisas... 

porque ela não falou só de dimensão e escultura como ela anunciou na temática, ela 

falou também de outras coisas que foram: a cultura popular, a arte popular, ela 

trouxe um pouco de arte denominada “erudita”, ela trouxe muitas outras 

informações como as questões acerca do abstrato e do concreto. Então, para mim, 

ela fez isso com maestria, e, esse êxito na aula dela se deve a muito estudo e 

dedicação, preocupação em tentar fazer com que a turma realmente aprenda alguma 

coisa do que se discute. Ela fez, planejou essa aula lidando com pouquíssimo tempo, 

com o material exíguo e com estudantes nem sempre assim tão solícitos a aceitar, se 

bem que aqueles, que vi no vídeo foram ótimos! Nada tenho a dizer deles, muito 

pelo contrário! Eu achei que eles foram muito participativos. Em todo o percurso da 

aula. Então, eu também acho que uma das pessoas que mais perguntou aqui fui eu, 

até mesmo por conta da função e interesse. Eu queria, em nome de Georgina, que 

vocês fossem um pouco mais breves por causa do adiantado da hora; a Georgina tem 

de ir embora, pois está sem babá, para ficar com o João Gabriel... Vamos lá (risos). 

Vamos lá porque têm as outras questões! São muitas para a gente responder. 

Pollyanna - A outra pergunta é: Coloquei questões que contribuíssem para 

evidenciar os princípios e teorias que embasam as práticas pedagógicas em pauta? 

Tarsila – Eu considero que Anita foi... 

Ao perceber que o processo anterior, de não colocar em pauta o seu agir colaborativo, 

iria se repetir, então, resolvemos interferir, apesar de saber dos riscos que correríamos, no 

sentido de tentar fazê-los produzir as autoanálises enquanto colaboradores, para que, dessa 

forma, se descobrissem como agentes da colaboração: 

Pollyanna – A pergunta é: se você colocou questões que contribuíram para 

evidenciar os princípios e teorias que embasam as práticas pedagógicas em pauta. 

Tarsila – Sim, eu considero que sim... 

Pollyanna – Mas só isso? Assim, rapidinho. 

Tarsila – Bom, eu acho que ela fez é... Cumprindo de acordo com o horário de aula, 

com tempo de aula. 

Pollyanna – Tarsila, a questão é para você, a pergunta foi para você, eu pergunto 

para você, se você colocou questões para Anita. Se você perguntou algo para que 

ela, que evidenciasse os princípios e as teorias que embasam as práticas das aulas 

dela, é isso. 

Tarsila – Não. Nesse caso, eu não coloquei nenhuma questão. Não fiz nenhum 

questionamento, mas observei na fala dela que ela tem bem claros quais são os 

princípios que orientam sua prática, principalmente, por isso, e esses princípios ela 

deixou claro que adquiriu no decorrer da sua trajetória formativa; e, como ela deixou 

claro, ainda está em processo. 

A interferência mudou um pouco o rumo que vinha sendo conduzida, mas ainda havia 

dúvidas, como a evidenciada por Camile. 

Camile – As possibilidades de minhas sugestões foram em relação às diferentes 

texturas... Não tô entendendo... Se eu refleti sobre as minhas práticas, na verdade eu 
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não fiz nenhuma questão direta, eu fiz um comentário sobre o trabalho de grupo, 

justamente para promover mais ainda a dialogicidade tão pregada por Paulo Freire, 

que, a gente sabe, Anita segue essa linha. Mas eu não perguntei, assim, na hora da 

aula, ela não tava muito preocupada com esse aspecto não. 

Manabu – Não, eu não coloquei é... 

Pollyanna – Eu fiz questionamento no sentido de alertar sobre o pouco tempo dado à 

turma para processar o conteúdo em discussão. 

É... a outra é de análise crítica dos estudantes. Se foram feitos questionamentos, por 

nós, nessa aula que, de algum modo, privilegiaram a ação, a visão desses estudantes, 

como cidadãos, críticos, reflexivos e éticos? Então, você [nós] fez [fizemos] alguma 

colocação para melhor entendimento ou melhor visualização do desenvolvimento 

dessas características nos estudantes? 

Tarsila – A colocação é sobre a proposta de pesquisa dentro da escola, de... que os 

estudantes fizessem mais leituras e pesquisas sobre arte. Eu fiz a colocação, 

perguntando para a professora se havia esse tipo de conteúdo na escola. 

Pollyanna – É se você contribuiu com questionamentos ou outros de cunho ético. 

Tarsila – Bom, dentro das questões sobre a explicação da relação da teoria-prática 

ou processo de formação e a análise da formação crítica das estudantes, não foi... eu 

não fiz nenhuma colocação a respeito. 

Dürer – Com relação a contribuição...  

Liz – Contribuição, eu penso que ela entendeu a colocação que eu fiz. Foi, ela, 

inclusive, ela fez algumas anotações e depois voltou; ela fez reflexão e disse: 

realmente é, isso aqui eu não... vou pensar melhor, sobre esse questionamento que 

você me fez, que foi com relação a, é..., a utilização de diversificação, né, foi isso? 

Diversificação de materiais e também eu questionei ela com relação a própria 

vivência da escultura como uma forma, também de autoconhecimento. E com 

relação ao que você falou, essa questão de construção identitária, eu achei muito 

positivo, foi o fato de ela ter pego do cotidiano. Ela explorar bastante, o cotidiano 

das crianças. Ela trouxe à tona isso para a sala de aula e os meninos souberam 

relacionar bem. Essas informações... Eu acho que entraria um pouco também dessa 

reflexão crítica das crianças aí nesse ponto, entra um pouco, de uma reflexão.  

Pollyanna - É, entraria sim, sim. 

Manabu - Como sugestão. 

Aos poucos a equipe foi entrando no clima da trama autorreflexiva referente à 

colaboração de cada partícipe, ou seja, aos poucos o sujeito da colaboração foi assumindo 

visibilidade, por conta da busca de conexões de suas ações e a colaboração. 

Frida – É... Eu penso que a minha contribuição foi no sentido de ajudar um pouco a 

professora Anita a se ver como professora. Quando eu falei que ela não tinha tanta 

falha, como ela tinha colocado. Então, eu acho que isso ajuda no processo 

identitário. 

Manabu – No que se refere à conexão... a facilitação da teoria em prática, o processo 

identitário, formação e contribuição do aluno, como cidadão, na aula da professora 

Anita, eu não fiz nenhum questionamento. 

Georgina – Eu também não fiz nenhum questionamento, mas sobre processo 

identitário, eu creio, assim, que na hora, no momento em que ela mostra o material, 

vários tipos de objeto, escultura, ela fez, assim, uma relação, eu diria, de... culturas, 

mostrando os vários objetos; e fez, assim, uma interdisciplinaridade, quando do 

fazer de... outros objetos, em que destaca o artesanato também das esculturas. Eu 

acho que aí houve, eu não sei... é realmente isso. 
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Pollyanna – Das questões que eu fiz, muitas foram faladas e escritas para Anita. 

Exatamente para a gente, para que nós, para que cada um de nós visse o quanto é 

complexo a gente ministrar uma aula. Porque a gente diz assim, ah!... 5 minutos 

passam rapidamente, 50 minutos, aliás, então, passa, mas ele também pode virar 

uma eternidade quando você tá diante de uma câmera, de uma turma, de gente 

estranha olhando sua aula. Então, é também uma forma de a gente se espelhar na 

aula dela e a gente se ver, e naquela mesma situação, como seria. Algumas 

contribuições sobre a aula dela foram no sentido da quantidade de conteúdo, que a 

gente muitas vezes se vê tentado a colocar em discussão nas aulas, até mesmo como 

forma de imprimir um pouco de respeito à disciplina, que tantos consideram não ter 

conteúdo. Nesse espelhamento a gente tá traçando aí uma relação identitária 

também, é uma relação de identidade – alteridade, quer dizer, é um par que, se fosse 

eu faria num sei o quê, ia mudar “x”, ou então, assim, ah, eu não fiz daquele jeito ali 

não, próxima aula que eu for é..., vivenciar, eu vou fazer assim, assim, porque é..., 

eu vi ali que deu certo. Então, de certa forma, nós estamos trabalhando, teoria, 

prática, processos identitários, não só tentando contribuir com ela, mas também 

olhando para, nossa prática pedagógica. Então, ela motivou uma série de discussões 

que servem para fortalecer cada um de nós, enquanto professores de Arte. Revisar 

nossos conceitos de prática pedagógica e de aula. Como se constrói uma aula em 

relação a determinado nível de educação. Eu também não vou me alongar muito não. 

Mas acho que tentei fazer com que essa aula... eu fiz inclusive uma análise, que 

depois eu vou lhe passar e como ela tá grande, eu também não vou entrar nessa 

questão aqui, e vou já partir para a próxima questão, para a gente encerrar logo, pela 

Georgina... Mas ainda temos que passar por três, por quatro processos, ainda, que 

são aqueles descrever e tentar reconstruir... [Dürer]. - Vamos ser mais... É... Vamos 

ser mais objetivos, isso! Então, como colaboradores, a gente tem que ver o nosso 

papel como colaborador, a gente viu como observador, como professor. Assim, 

respeitei os pontos de vista divergentes? Como colaboradores, cada um de nós 

respeitou os pontos de vista de cada um, que são diferentes do nosso? Soube escutar 

o outro? Soube esperar o momento apropriado para intervir? Coloquei questões, 

afirmei ou sugeri aspectos que contribuíssem em favor do desenvolvimento 

formativo do nosso parceiro?    

Tarsila - Eu me vi na apresentação da professora, e... tenho algumas coisas, que eu 

realmente não fiz colocações, não fiz questionamentos e também eu tenho que me 

corrigir; eu, às vezes, fico ansiosa quando quero falar e eu reconheço que algumas 

vezes eu pude ter atropelado alguém, tentando falar, mas eu (risos) eu penso que isso 

tudo é um processo de construção. 

Dürer - Na verdade, o processo pelo qual todos nós estamos passando pressupõe não 

aceitar passivamente os pontos de vista que são divergentes, mas procurar de acordo 

com essa variedade de pontos de vista e melhorando os nossos posicionamentos. E 

acredito que até por isso já exista esse respeito mútuo da equipe... e também... 

acredito que o processo identitário está se construindo dentro da equipe. 

Liz - Eu fiz as minhas colocações, mas não sei até que ponto eu pude colaborar 

dentro do... que cada uma espera, dentro do pensamento de cada um, porque, de 

repente, você pensa que, eu não sei, assim, é muito difícil para mim falar em um 

retorno e dizer que eu colaborei de algum modo, é uma avaliação muito complicada 

para eu responder, dizer até que ponto eu colaborei, eu não sei, eu participei, eu 

questionei, eu procurei dar uma sugestão, acrescentar alguma coisa. E com relação a 

esperar a minha hora de falar, eu não sei bem qual é, acho que, a hora de se colocar é 

aquela hora em que começam a surgir as inquietações, eu não sei se seria, o que 

seria mais correto, qual seria minha hora de falar,eu até pensei assim, eu vou 

procurar nos encontros ficar mais calada, porque eu sou muito, gosto muito de 

questionar, de perguntar. As minhas perguntas, não, a minha intenção não é que 

soem como crítica, mas é que soem como uma reflexão mesmo, de fato. Eu posso 

até não ser entendida, por alguns, pelas minhas colocações, mas eu acredito que, em 

relacionamentos, tanto grupal, interpessoal, eu acredito que se não houver o diálogo, 

se você fica calado, se você silencia diante de determinadas situações, você não 

cresce. Não tem sentido estar convivendo com uma pessoa, com um grupo que você 

não tenha essa liberdade para falar, se expressar. Eu penso que não tem sentido. É... 
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Eu até fiz alguns, alguma, quis dar uma contribuição no sentido de responder à 

pergunta que a Georgina fez a respeito das cores, porque eu havia lido, pesquisado 

no livro, e eu havia visto isso. A minha ideia foi justamente colocar, dar uma 

contribuição. E talvez eu não fale, talvez eu não fale no momento certo, talvez eu 

possa até atropelar, é... algum colega na hora de falar, mas a minha intenção não é 

essa. 

Pollyanna - Não, é mais tarde, justamente... Tem... 

Frida - Eu quero colocar que, diante de toda a discussão que foi feita aqui, de todos 

os apontamentos, todas as questões, todas as respostas... Eu acho que não houve 

grandes pensamentos divergentes, eu acho que houve até, de certo ponto, uma certa 

concordância, e, de certo ponto, eu concordei com todo mundo, embora o que eu 

discordei, não achei que valesse a pena falar, porque são questões que eu também 

preciso refletir. 

Manabu - Bom, como Frida falou a respeito desse processo, é do trabalho 

colaborativo da equipe. É, eu acho que, em cada um de nós, direta ou indiretamente, 

colocando nossas observações, ou falando, ou levantando a mão, cada um de nós 

está colaborando nesse processo, de conhecimento, de conhecer mais sobre as 

opiniões serem divergentes ou não. E cabe a cada um de nós respeitarmos a 

colocação de cada um dos colaboradores aqui, porque cada um de..., todos nós 

temos as nossas observações, nossas diferenças, mas sempre indo para um 

denominador comum, na verdade, um objetivo que é crescer, conhecer mais ainda. 

Então, eu creio que cada um de nós, como eu, como Manabu, observando mais, 

perguntando pouco, não é verdade? Creio que eu colaborei, pelo menos um pouco, 

nesse nosso processo de construção da identidade, processo identitário.   

Georgina – Eu, também, eu acho que eu não interferi muito em perguntas nem nada, 

porque eu sou muito mais de ouvir do que de falar e eu acho também que eu 

concordo com a Carla quando ela diz que não houve muito essa coisa de 

divergência, ou seja, um debate, a questão, a respeito das questões que foram 

abordadas. Então, eu acho que tem mais o que a gente aprender uns com os outros, 

que é o que tá acontecendo com a gente aqui. 

Pollyanna – Eu fui uma das pessoas que mais tentou até ser “advogada do diabo”. 

Em algumas questões aqui fui eu quem, às vezes, quando eu vi que a unanimidade 

tava muito grande, aí eu tentava... e se fosse de outro jeito? Então, tentei na medida 

do possível, também respeitar a vez e a voz de cada um. Tentei fazer com que cada 

um falasse no seu momento. Alguém levantava aqui... eu já tava pedindo que o 

outro fosse um pouco mais breve, para deixar a fala também para que o outro 

também tivesse vez. 

Pois é, então, só queria só mais uma e pronto, tá encerrada a sessão, tá? Que é essa: 

teça alguma consideração sobre o processo reflexivo por nós vivenciado. O que você 

considera de tudo isso? 

Tarsila – Considero que o trabalho é... difícil, porque a gente tá colocando para ser 

debatida a nossa própria prática aqui, e a gente falar da gente como profissional não 

é realmente uma tarefa muito fácil, mas é... é uma construção dessa nossa própria 

identidade que a gente tem buscado. E eu considero a minha participação aqui, em 

termos de resultado, um crescimento para minha prática futura, porque eu pude 

reavaliar tudo isso que eu tenho feito até hoje, como professora de Arte e isso vai me 

servir bastante para que futuramente eu continue ainda me reavaliando e construindo 

cada vez melhor.  

Liz - Então, as minhas considerações sobre esse processo que estamos vivenciando é 

que é... é muito difícil se avaliar, e se é difícil avaliar o outro, a si mesmo, assim, é 

muito difícil também. E aceitar também... aquilo que você se propõe até a mudar, a 

transformar em você. Eu acho que é agora que o trabalho começa (risos). É um 

processo que faz com que você pense que na verdade vai continuar esse processo e 

que você tenha que enfrentar realmente, que não está bom, para poder melhorar. 

Dürer – Dentro do processo que todos nós estamos inseridos aqui, desse nosso 

trabalho em equipe, essa etapa eu acho que é de fundamental importância, e até 
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falando para Anita, hoje, da minha falta em dois encontros. Exatamente nesse 

momento de tão grande importância e que eu... sabia da importância, mas percebi 

mais efetivamente essa importância quando, depois da aula, da gravação da minha 

aula e da edição, e de ter me visto naquela aula. Eu acho que até por isso eu fiquei 

mais tempo quieto aqui, porque tudo o que eu pensava em falar era reportando à 

minha aula, digo, não, mas eu não vou atropelar o andamento. E que esse momento 

aqui também, dessa análise coletiva, ele para mim, pelo menos, está sendo de grande 

importância, porque analisar a si mesmo, sozinho, é difícil, mas já com a ajuda dos 

outros, isso se torna mais fácil e até de certa forma mais legítimo (Intervenção: ou 

mais difícil...). E de certa forma se torna uma análise mais legítima porque tem as 

várias opiniões, as várias visões, então nesse sentido, dessa variedade de opiniões 

sobre a nossa prática é que eu vejo a importância dos outros no processo.  

Liz – Bom, para mim, a reflexão é... acho que ela é imprescindível, na vida de 

qualquer sujeito. E mais valiosa ainda quando ela é feita em conjunto, essa reflexão. 

É difícil? É difícil, porque você confronta uma realidade, realidade sua, realidade do 

outro, e de uma certa forma você tem que se ver na pessoa do outro. Significa dizer 

que você, ao avaliar a prática do outro, avaliar a sua prática e a prática do outro, 

você tá passando por um processo que, digamos, que de até se desprender de uma 

certa forma de coisas, de conceitos concebidos, pré-concebidos frente a uma 

determinada realidade. E eu acho muito positiva a reflexão, a reflexão em grupo e 

acredito que a gente só pode crescer, de fato, como aqui..., como pessoa e como 

equipe, se a gente estiver fazendo constantemente esses momentos de reflexão, mas 

não a reflexão que fique só nas ideias, mas que de uma certa forma vá refletir na 

minha prática, nas minhas ações do cotidiano, da prática pedagógica.  

Frida – É... O mais importante aqui nessa Sessão Reflexiva é entrar em contato com 

a realidade do outro. Porque a gente tem uma ideia de prática, de “práxis”, vamos 

dizer assim, em relação a nós mesmos e em relação ao que a gente viu, né, e não a 

realidade do outro, e isso, no meu entender, faz com que a gente parta para uma 

ação, de alguma forma, ou uma ação ligada a transformação do modo de pensar, ou 

mesmo, uma ação mesmo de se unir em prol de minimizar tantas adversidades, que 

o outro encontrou p‟ra realizar o seu dia-a-dia de professor. E eu acho que dentro 

dessa ação, dentro dessa reflexão, ação-reflexão-ação, a gente pode até chegar, um 

dia, a concretizar a própria, a nossa ANARTE, de uma forma com que ela seja um 

instrumento de luta para minimizar essas adversidades.  

Manabu – Bom, esse nosso trabalho de tecer, na verdade, essa opinião de tecer 

alguma consideração do processo reflexivo, eu considero um trabalho desafiador, 

é... difícil, como já foi falado, bastante difícil, de você analisar, refletir, não só sobre 

você, mas também sobre o colobarador, do seu lado, tá na sua frente, mas também 

fascinante e eu diria também que, além disso, que refletir é, na minha opinião, um 

ato de amor, porque quando você reflete, você está, na verdade, vendo, não só você, 

o colaborador, eu, Manabu, enfim, o professor, mas você tá vendo a pessoa que tá 

do seu lado, a sua frente, como eu acabei de falar. Então, se você não vê a pessoa, 

seu colaborador, com amor, com os olhos de amor, então, fica difícil refletir. Eu falo 

isso porque... eu... os colaboradores daqui, eu olho todos com amor, independente 

das nossas diferenças ou não, todos com amor também. Então, a reflexão é muito 

importante na nossa prática aqui, na nossa vivência pedagógica, como um construtor 

no ensino de Arte melhor, e mais, e mais fortalecido. Só isso! 

Georgina – Eu acho, assim, que diante do que foi visto aqui, que foi estudado e que 

se chegou até tudo isso, eu acho que é exatamente um tecer de experiências, que a 

gente está construindo, este é um processo de construção, tendo como exemplo o 

outro, a colaboração mesmo, exatamente o que tá acontecendo, que foram os 

primeiros textos que a gente estudou, nesse processo aqui, foi exatamente a questão 

da colaboração. Então eu acho que aqui foi onde se culminou, foi o ápice, onde 

houve uma culminância realmente dessa colaboração. Acho que só.  

Anita – Completando, eu acho que também é, esse, um processo é um ato de 

coragem, e, acima de tudo, também favorece a nossa vida pessoal, pelo menos a 

minha vida pessoal, ela ganha um significado a mais, um significado diferente, 

exatamente. Até porque também eu tô passando por alguns momentos muito 
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críticos, e acho que, para mim, isso aqui é... (choro) [não pôde mais continuar a 

fala]. 

Pollyanna – Bem, vou tentar ser breve. Eu vou começar por um pedaço do que disse 

Georgina, quando ela diz que a gente começou por um texto, que nós estudamos, e 

que era o da colaboração; entre a gente estudar existe uma diferença, é um longo 

processo, é um longo caminho entre o estudar e o vivenciar. Aí ela disse, na 

afirmativa dela que isso aqui era o ápice. Realmente a vivência e a experiência é 

muito maior do que a simples tomada de uma informação. E aí, pegando aqui o que 

a Anita falou, esse aqui é um momento especial por quê? Porque ele põe a nu sua 

prática, precisa ter muita coragem, mas também precisa ter mais do que coragem, 

precisa ter humildade, certo, mas mais do que isso, confiança no outro. Se ela não 

tivesse confiança em cada um de nós, eu tenho certeza de que Anita não teria se 

exposto tanto. Ter se colocado aqui, os seus limites, os seus acertos, para dividir 

conosco, também de doação, por quê? Ela tá dividindo a experiência dela. São vidas 

partilhadas, são vidas que, como a Georgina disse, a gente tá entretecendo histórias, 

é em cima dessas histórias, que feitas de confiança e de coragem, sim, porque só 

uma pessoa com muita coragem pode se expôr tanto, igual a gente está fazendo, mas 

a gente está tentando se construir mutuamente, tentando tecer o que a gente chama 

de autonomia, que é tão pouco vista no nosso processo formativo. Então, como 

processo formativo que é esse processo reflexivo, também, então eu acho que a 

gente tá tentando superar essas limitações que tivemos e que ainda fazem parte da 

nossa prática cotidiana. Por que não? Então, aqui a gente expõe os nossos 

sentimentos, nas coragens e nossas fraquezas e também as nossas forças, os nossos 

conhecimentos, os nossos saberes. Então eu só tenho a agradecer a cada um de 

vocês, pela perseverança e a confiança que tiveram para com esse convite que eu fiz 

a vocês há um tempo, e que vocês durante, por mais de dois anos, assim, estiveram 

sempre comigo. Então, mais do que vontade, mais do que perseverança, mais do que 

exposição, eu diria, participação, e, assim, um desprendimento, porque cada um de 

vocês tem muita coisa para fazer, a pobre ali, deixou o filho em casa, tá tentando ir-

se embora (risos). Então, eu agradeço muitíssimo a cada um de vocês. Obrigada! 

Isto posto, o agir colaborativo foi colocado em exercício, embora, meio acanhado 

pelos partícipes componentes da Equipe Tear. Mas como quase tudo na vida humana é 

aprendido, e a aprendizagem pressupõe a alteridade, encontramos aí uma possibilidade de 

ancoradouro para aprendermos a nos perceber como colaboradores sob o prisma da relação 

identitário/alteritária. 

É importante frisarmos que, mesmo em se tratando de processo de essência 

colaborativa, ele é marcado por tensões de toda ordem, resistências diversas, assim como 

divergências que funcionam como tributários para a iminência do estabelecimento da crise. É 

certo que existem objetivos comuns, porém, há também aqueles pessoais, nem sempre 

coincidentes, esses, às vezes, geram confrontos, tensões. 

Face aos impasses de variada ordem, uns não chegaram a afirmar-se como legítimos 

colaboradores, nesta primeira trama autorreflexiva enquanto colaboradores, mediadores do 

partícipe, cuja atividade já havia sido submetida à análise em outros momentos ou tramas. 

Nessa análise, temos que ter discernimento para perceber que foi só até aqui que nosso 

amadurecimento relativo à colaboração nos permitiu chegar; por isso, faço minhas as palavras 
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de Georgina, “tudo isso, eu acho que é exatamente um tecer de experiências, que a gente está 

construindo”, é isso, nós estávamos em processo. 

A pesar do exposto, foram estabelecidos pontes ou liames relacionais, no que foi por 

eles percebido, na experiência prática do outro, como podemos verificar na voz de Frida, “O 

mais importante aqui nessa Sessão Reflexiva é entrar em contato com a realidade do outro”, e 

esta troca é muito valiosa, a nosso ver, porque delas necessitamos para melhor perceber a 

relação identitário/alteritária que perpassa todo o processo.  

5.1.2 O processo reflexivo do professor Dürer 

A Sessão Reflexiva da prática de Dürer ocorreu no dia 21 de julho de 2007, no 

apartamento da proponente, e teve a duração de 12 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 4 - Sessão reflexiva de Dürer. 

Fonte: P. Coelho (2008).  

5.1.2.1 A autorreflexividade de Dürer 

 A descrição é a ação reflexiva que se deveria impor na trama autorreflexiva, só que a 

de Dürer encontra-se hibridizada em função de que ele a entremeia por uma série de 

informações, argumentos, explicações. Há na descrição de Dürer uma antecipação da maioria 

das ações que caracterizam a processualidade das Sessões Reflexivas. Isto se deveu ao fato de 

que Dürer, logo depois da aula, nos anunciou ter detectado problemas, o que para nós 

traduziu-se em um primeiro afastamento ou momento reflexivo. A reflexão, em geral, leva ao 

conflito, e isto o fez sentir-se incomodado durante algum tempo. O fato se pronunciou quando 

ele assistiu a sua aula várias vezes para selecionar os momentos principais no processo da 
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edição. Deste modo, sua descrição deriva de um duplo conflito, um do primeiro momento, 

imediato ao término da aula, e outro resultante da percepção do eu-outro, que a exotopia, 

característica do videorregistro, provoca. Assim, Dürer partiu para a formulação do processo 

descritivo munido de argumentos; daí, o hibridismo que caracteriza a descrição de sua aula. 

A descrição da aula de Dürer não obedece a uma sistematização ou mesmo sequência, 

pois, logo após a apresentação do tema da aula, “Pintura: características do Impressionismo e 

do Expressionismo”, ele passa para os procedimentos pedagógicos; e, só mais à frente, retoma 

como procedeu a mobilização da turma. Esta carência de gerenciamento de conteúdo/tempo, 

ele mesmo admite ter incorrido, como podemos observar no excerto, “[...] eu terminei 

perdendo um pouco, em relação à associação de conteúdos que eu pretendia trabalhar, o que 

foi planejado diante do tempo disponível”. Dürer assume sua falibilidade diante do que ele 

mesmo afirma sobre a reação dos estudantes ao término da aula: 

Revelou-se através de algumas reclamações sobre a má visualização das 

reproduções, pela distância, pelo tamanho das reproduções também. E outros 

fizeram mais questionamentos sobre as características que foram expostas durante a 

aula. Tanto do expressionismo e também questionamentos sobre a continuidade das 

discussões sobre os outros períodos. 

Este conjunto de elementos produz ecos em Dürer. Se usarmos a lente de Bakhtin 

(2003, p. 298) sobre “a expressão do enunciado, em maior ou menor grau, responde, isto é, 

exprime a relação do falante com os enunciados do outro [...]”, parte do que afirmamos sobre 

a hibridez na descrição em Dürer encontra abrigo no que disse o autor. 

A forma com que Dürer refere-se ao modo de como a relação ensino/conteúdo é por 

ele percebida denota natureza mecânica na concepção do processo, na qual podemos perceber 

no seguinte enuciado, “eu tive que retomar o andamento, para que não ficasse sem repassar o 

restante do que tinha sido programado [...]”. Bakhtin (1988, p. 36) assevera que “a palavra é 

o fenômeno ideológico por excelência” [grifo do autor], e, no enunciado de Dürer, a palavra 

repassar surge garregada de sentido, no que se refere ao ensino e à aprendizagem. Neste 

momento, não nos ateremos a ela para categorizar ensino, aprendizagem ou algo parecido, 

dela nos valemos para evidenciar a preocupação deste professor para com a questão de 

proporcionar conteúdo aos seus estudantes. 

À semelhança do que afirmamos na descrição de Anita, sobre este mesmo tema, a 

importância dos conteúdos para o processo de ensino e de aprendizagem vale para Dürer, para 

o qual esta é preocupação constante. Contudo, é sempre bom lembrar de que não devemos 

cair nos extremos priorizando os conteúdos em detrimento da prática e/ou da política que 
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permeia o processo. Ao que acrescentaríamos, com base em Saviani (2007), não só é 

importante oportunizar conteúdos significativos, mas facilitar-lhes sua apropriação, a fim de 

que este conteúdo se transforme em fator de instrumentalização do sujeito para romper com o 

ideário hegemônico, que pode consistir em um dos objetivos políticos da educação. 

As instâncias que desencadearam o afastamento ou distanciamento de Dürer o 

conduziram à reflexão e a uma melhor compreensão do processo de ensino e de 

aprendizagem. Tanto é que ele refez grande parte do processo. Dürer nos fez lembrar Freire e 

Horton (2003, p. 170) em diálogo com Horton, onde ele diz que “todos nós trabalhamos de 

maneira imperfeita”, ao que Horton reafirma, “sempre, acho que nunca fiz uma oficina na 

qual eu não tenha pensado depois, meu Deus, eu não devia ter feito isso de jeito algum. [...]”. 

Em vários livros de Freire e de outros autores em que é tratada a tríade  ser humano, 

desenvolvimento e aprendizagem , uma característica fica em evidência, o inacabamento, a 

incompletude do ser, que nos impele a nos lançar em jornadas, as mais diversas possíveis, 

rumo ao horizonte da totalidade humana, na busca do sentido do mistério da vida. 

A partir daí, na crença da mudança possível e necessária, Dürer reconstrói a sua ação 

educativa, a partir do tensionamento entre ação-reflexão sobre o duo teoria-prática, cujo 

conflito incidiu na tomada da consciência, a qual o fez reconstruir a ação em momento 

subsequente, desta feita, a contento. O desejo de querer acertar, de estar disposto a novos 

recomeços, constitui uma das principais características desse partícipe, que denota sua 

tenacidade e fibra. 

Conforme dito anteriormente, no discurso de Dürer não encontramos os verbos, as 

marcas dos tempos verbais, segundo sequência prevista, pois, encontram-se mesclados, sob a 

costura da justificação. Dürer inicia pela contextualização da escola, da turma, da aula (tema, 

momentos e critérios adotados), sua condução e situações de aprendizagem. 

Ao aludir à reação dos estudantes ao final daquela aula, Dürer referencia a reclamação 

dos estudantes quanto à má visualização das estampas ou reproduções por ele apresentadas. 

Outro ponto que Dürer destacou foi o do gerenciamento da relação conteúdo 

trabalhado/tempo. Suas implicações naquela aula, bem como esta reflete o que foi planejado. 

Nessa relação posta em realce, o professor justifica o desdobramento desta aula em função de 

erro por ele detectado, e interpretado como fator inerente ao processo de ensino e de 

aprendizagem. Embora trabalhemos para a sua minimização, sabemos que sua emergência é 

sempre algo a ser considerado. Como decorrência do reconhecimento do erro, o professor 

toma as devidas ações no sentido de reconstruir parte da aula.  
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Videorregistro – descrição 

Sou Dürer, e vamos analisar reflexivamente a prática docente que já foi realizada na 

Unidade Escolar Deputado Tertuliano Milton Brandão, na sala 7, 2º ano “B”. Uma turma de 

Ensino Médio, com 36 alunos... Na sala, normalmente, as carteiras são organizadas 

enfileiradas, como foi visto na filmagem, até por se tratar de Ensino Médio, as aulas são, nas 

outras disciplinas, sempre aulas teóricas; e, quando necessário, para uma aula prática, eu 

organizo em círculo ou em grupos, mas, na referida aula, as carteiras foram deixadas 

enfileiradas. E a carga horária é de duas aulas semanais. A filmagem foi só em uma aula, 

com duração de 50 minutos. A temática tratada, nessa aula, foi: “A pintura, característica do 

Impressionismo e do Expressionismo”. Os procedimentos pedagógicos foram os de 

reproduções de obras de Arte dos dois movimentos e também do Romantismo, que 

precedeu. E, como precedentes desses dois outros movimentos, indagações sobre as 

diferenças e as semelhanças entre essas várias reproduções. Uma explanação sobre o 

contexto do período e a influência desse contexto na pintura daquele período. Os 

comentários sobre as características gerais do movimento, apontadas nas reproduções 

expostas. Como situação de aprendizagem eu considerei os comentários e as intervenções 

que surgiram, sendo solicitadas ou espontâneas durante a aula. E foram essas as formas de 

perceber se o assunto estava ou não sendo compreendido. 

Quadro 35 – Videorregistro – descrição. 

Fonte: Sessão Reflexiva – Autorreflexão de Dürer, realizada no dia 21/07/2007. 

E, pelo tempo da aula, eu terminei perdendo um pouco, com relação à associação de 

conteúdo, que eu pretendia trabalhar, que foi planejado para trabalhar com o tempo 

é... disponível. Então, a aula, a temática era “Pintura: características do 

Impressionismo e do Expressionismo”, só que, ao final, só foi possível trabalhar o 

Impressionismo. Só deu para ser tratado sobre o Impressionismo. E também, pela 

questão do tempo, ao final da aula eu já propus, é... que, na aula seguinte, iria 

acontecer uma atividade já abrangendo o Cubismo. E isso só veio a acontecer quatro 

aulas depois daquela, porque eu tive que retomar o andamento, para que não ficasse 

sem repassar o restante do que tinha sido programado, sobre o Expressionismo, e 

também concluir a parte mesmo de Impressionismo, Pós-impressionismo e Neo-

impressionismo. Com isso, o tempo terminou sendo bem maior do que o tempo que 

eu tinha previsto para aquela aula. Uma aula que era para acontecer em dois 

momentos terminou acontecendo em quatro. E também se fez necessário esse 

alongamento dessa aula, porque ficaram muitas lacunas, ainda dessa primeira aula 

que foi filmada. Por exemplo, houve alguns erros de informações, uma hora eu fui 

falar sobre o Degas e falei como se a obra fosse do Ingres, tudo isso eu tive que 

retomar na aula seguinte, para que não ficasse como sendo uma informação 

verdadeira e prejudicar, com isso, o entendimento dos alunos. 

No que tange ao informar, Dürer deveria, com base na sua aula, destacar as teorias que 

deram sustentação para que sua aula fosse daquele modo e não de outro. É a partir dessa 

análise que a natureza das adoções ou opções políticas, sempre constantes em qualquer que 

seja o conteúdo, aparece. Em vez disso, ele apresenta sistematização e seu delineamento 

conteudístico, pelos quais guia a sua prática docente. 
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Videorregistro – informação 

Bom, as teorias que eu sigo para minha prática são as teorias que consideram o 

repertório trazido pelo educando. Por quê? Até mesmo no planejamento dessas aulas eu 

coloquei uma divisão das Artes Plásticas, de acordo com as formas de manifestação das 

Artes Plásticas. Então, um estudo começando pelo desenho, passando pela pintura, depois 

gravura, escultura, até chegar à poética do processo, já na Arte Contemporânea. E essa 

forma de trabalhar eu selecionei a partir de um exame diagnóstico que fiz na primeira 

semana de aula. E esse exame diagnóstico apontou as carências e também as intenções dos 

alunos durante esse ano letivo. Principalmente, pautado por essas carências que foram 

apontadas, eu escolhi essa forma de trabalho. De apresentar características, no caso, nessa 

aula, característica da pintura, depois ver o que eles observaram, o que eles apreenderam, 

como sendo essas características, a diferença entre os estilos, entre os movimentos, para daí 

passar a uma produção pessoal deles e depois também ser feita uma análise dessa produção, 

comparadas entre as produções dos demais, da sala e também as produções que foram vistas 

durante o estudo de pintura. 

Essas teorias, que consideram o aluno não como algo totalmente desprovido de 

conhecimento, são as que embasam essa minha forma de trabalho, e também a partir dessa 

bagagem que os educandos já trazem, é feita uma ligação com as produções artísticas 

estrangeiras, nacionais, locais e dos próprios educandos. Dando importância aos 

comentários que vão surgindo durante as aulas e, para isso, fazer essa ligação, entre o que 

eles trazem e a produção já existente no mundo da Arte. 

Quadro 36 – Videorregistro – informação. 

Fonte: Sessão Reflexiva de Dürer – Autorreflexão, realizada no dia 21/07/2007. 

O foco que deveria ser sobre o significado das teorias adotadas ou apropriadas, no 

discurso de Dürer, teve um deslizamento para as sistematizações por ele empreendidas. Tais 

sistematizações apresentam-se ligadas a uma cronologia de surgimento que requer cuidado ao 

conduzi-la, pois, em certa medida, pode conduzir a uma concepção evolucionista dos 

conteúdos trabalhados pelos estudantes. A percepção evolucionista da Arte é refutada por 

muitos autores e críticos da Arte, aos quais nos alinhamos. Na opinião dos defensores dessa 

ideia, as produções artísticas são diálogos, visões de mundo, de humanos para humanos, o que 

pode evoluir é o grau de desenvolvimento tecnológico empregado nas propostas artísticas. 

Considero é... como sendo o significado dessa minha postura, que é feito uma 

organização das informações partindo de uma linha cronológica na história da Arte, 

para que a turma tenha o conhecimento das características e da contextualização de 

cada período, e assim adquirir uma compreensão do desenvolvimento, que foi 

acontecendo na Arte ao longo do tempo. 

A ação do confrontar pode ser um equivalente da questão: Como cheguei a ser dessa 

maneira? Na sistematização reflexiva smythiana que rege, de modo geral, as Sessões 

Reflexivas, os verbos ou os agires principais, o descrever, o informar, o confrontar e o 

reconstruir estão em interação em cadeia, ou seja, o antecedente leva ao consequente. Aqui 
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acontece algo ímpar: a ação do confrontar, que deveria levar o partícipe ao conflito, não 

ocorreu com Dürer. O modo como descreveu, analisou e argumentou, o levou à justificativa 

da aplicação dos conteúdos por ele selecionados, além de os assumir como “teorias” suas.  

 

Videorregistro – confrontação 

Há cerca de dois anos, percebi a necessidade de uma abordagem sobre Artes Visuais, 

para as turmas de Ensino Médio. E, com isso, organizei esses conteúdos para essas turmas de 

2º ano, que é o único momento do Ensino Médio em que a disciplina de Arte é ministrada, 

considerando o histórico, as características e os elementos de cada forma de expressão 

artística. Aí, também entra o formalismo da obra de Arte. As análises que são feitas partem 

dessa análise formal e também dos elementos que aparecem, elementos compositivos que 

aparecem nessas obras. 

   Quadro 37 – Videorregistro – confrontação. 

   Fonte: Sessão Reflexiva de Dürer – Autorreflexão, realizada no dia 21/07/2007. 

Por meio da maneira que encontrou para justificar e legitimar suas ações Dürer se 

utiliza da narração como forma de contextualizar as necessidades dos estudantes, da 

argumentação, para conferir formato de solução ao seu trabalho, e da caracterização como 

delineador do formato de sua sistematização. A sistematização, pelo que podemos deduzir, 

confere ao professor a função de gestor do conteúdo, sinaliza para compromisso e busca em 

encontrar soluções para as necessidades, de que é ciente, em indício de atitude de motivação e 

autonomia por melhoria do contexto em que está inserido.  

A outra pergunta que contribui para a ação do confrontar é: quais são as causas dessa 

postura? Como o (des)caminho reflexivo levou o professor a um outro ponto, que certamente 

não foi o confronto, esta questão não mudou a rota em processo. Assim, o professor usa da 

argumentação para ratificar o que vinha defendendo. 

Cheguei a essa forma de atuar, verificando que os educandos do Ensino Médio 

apresentam carências de conhecimento sobre a Arte. Carências essas que são 

acumuladas no decorrer da sua vida escolar. E, de acordo com o período que tá 

sendo estudado, essa, aliás, esse conhecimento, essa carência acumulada, no 

decorrer da vida escolar. 

O destaque que o professor imprime ao fator conhecimento é notório, e uma 

preocupação constante que, em parte, reflete o momento por ele vivido, na busca por fazer 

com que a comunidade como um todo possa perceber a Arte como conhecimento. 

Assim, ao tratarmos sobre a questão pertinente às conexões existentes entre o pessoal e 

o social, Dürer novamente se dirige aos conteúdos. 
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Durante o estudo dos conteúdos, foi feita uma observação na produção de artistas 

estrangeiros e locais, nacionais e dos próprios educandos. E de acordo com o 

período estudado. Então, aí é feito um link dessa produção deles, que é uma 

produção que parte de sua vivência e da comparação com as outras obras, de outros 

artistas nacionais, estrangeiros ou locais é que é feita essa ligação do social com o 

pessoal. 

O exposto serviria muito bem de resposta para a questão: o que mantém essas minhas 

teorias? Ratificação semelhante à anterior serve de reforço aos argumentos de Dürer no 

sentido de colocá-las como solução para os problemas dos contextos específicos onde atua. 

A necessidade que percebo de reforçar os conhecimentos adquiridos ao longo da 

vida escolar faz com que acreditemos que estamos no caminho certo para esta 

prática. Então, como foi uma atuação que partiu dessa percepção das carências deles, 

e que, de certa forma, embora não contenha ainda 100%, fica um pouco do que é 

repassado e discutido durante as aulas; então, isso faz com que eu acredite que 

estejamos no caminho certo, embora, com algumas carências ainda, algumas 

deficiências, mas pelo menos acredito que o caminho já esteja começando a partir 

para um objetivo, para resultados que foram objetivados lá no planejamento. 

A construção discursiva de Dürer se vale de argumentos e indução para nos mostrar a 

sua disposição em tentar operar mudanças, a partir de diagnósticos centrados nos estudantes, 

através dos quais o professor observou as carências e desejos daqueles referentes aos 

conteúdos. No sentido de conferir peso às suas ideias, utiliza o marcador percentual. Desse 

modo, matematizado que apresentou, tenta minimizar refutamentos. Isto posto, os organizou 

de modo a adequá-los a uma carga horária bastante reduzida e pontual, somente no segundo 

ano do Ensino Médio.  

Nesse sentido, Dürer ao responder a pergunta: o que limita essas minhas teorias? 

Toma como base suas teorizações, conforme já vinha fazendo em outros momentos. O 

professor sinaliza para fatores externos, como sendo limítrofes da sua prática, quais sejam: 

carga horária curta e programação extensa. E como fator limitante, atinente ao âmbito pessoal, 

ele ressalta o uso de recursos sem prévio planejamento: 

Como fator negativo, para essa forma de aulas que escolhi, eu acredito que a carga-

horária, curta, e também uma programação que termina sendo feita, em desacordo 

com essa carga-horária, uma programação que termina sendo extensa demais para 

carga-horária que tenho disponível para as aulas. E os recursos didáticos também, 

que considero que sejam carentes da minha parte. Esses são os fatores que considero 

negativos para essa atuação. Nessa aula mesma, que foi vista, em alguns momentos, 

eu utilizei recursos que não estavam na programação, não estavam previamente 

organizados e isso atrapalhou. Não só a minha prática como também a organização 

desses conhecimentos, por parte dos alunos. 

A resposta de Dürer acontece em tom que ora explica, noutra avalia e confere juízo de 

valor, e, por fim, argumenta. Conforme esse professor, os fatores limitantes são de natureza 
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exterior e interior. Foram apontados como pertencentes à primeira categoria, a carga horária 

curta e a programação extensa; já na segunda categoria, ele apontou apenas a utilização não 

programada de recursos. 

Dürer, desse modo, prossegue sua fala ao responder à pergunta: minha ou as minhas 

teorias servem a qual ou quais interesses? Esta levaria o sujeito da ação ao ponto alto do 

confrontar. Seria através dela que ele teria que afirmar se sua ação tem tendência reiterativa 

ou emancipatória. 

Procuro atuar, a partir de uma educação através da Arte, que seja significativa para 

esses educandos. Então, com os questionamentos feitos previamente, o que é 

possível perceber são as necessidades que eles apontam. Então, partindo dessas 

necessidades, dessas carências, acredito que essa educação, através da Arte, está 

sendo significativa para eles, e isso é o que considero importante no ensino da Arte. 

A análise do professor não explícita a afirmação esperada, porém denota alguns 

pontos, como são exemplos: a expressão por ele conferida ao lugar teórico de onde ele 

percebe a sua prática – educação através da Arte – que remete a Read, e este, por turno, ao 

humanismo rousseauniano. Outro léxico por ele utilizado e que pode nos oferecer pistas é o 

da educação significativa, o qual nos remete às teorizações ausubelianas e ou ainda, à ideia de 

que, na sociedade aprendente, necessitamos de novos referenciais de sentido, para plasmar o 

que entendemos como sendo nossa categoria profissional.  

Foi assim que Dürer chegou até o agir reconstrutivo, que tem como uma das questões: 

Como poderia fazer as coisas de forma diferente? Ao buscar respostas para a pergunta em 

tela, coloca como foco a sua maior organização das aulas e o seu maior cuidado com a 

escolha e com o uso dos recursos a serem utilizados nas aulas. 

Videorregistro – reconstrução 

Eu coloquei aqui dois pontos que julguei importantes nessa forma de mudar para uma 

melhoria na minha atuação. A organização de minhas aulas de acordo com a carga-horária, 

que é destinada às mesmas e também buscar preparar recursos que possibilitem aos educandos 

um acesso igual, durante as demonstrações em sala de aula, e isso já partiu daquela, da 

observação que alguns fizeram da visualização das reproduções expostas. Buscar uma forma 

que todos tenham o mesmo nível de acesso a essas demonstrações, eu acredito, já irá melhorar 

essa atuação e melhorar também os resultados, ao final de cada aula. 

Quadro 38 – Videorregistro – Reconstrução.            

Fonte: Sessão Reflexiva de Dürer – Autorreflexão realizada no dia 21 jul. 2007. 

Todas as perguntas feitas têm como função precípua conduzir o sujeito ao 

afastamento, que tanto maior quanto mais ele utilizar marcas verbais no passado. Tendo em 
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vista que Dürer não o fez, torna um tanto mais remoto esse afastamento ao usar o marcador 

verbal no presente. 

Por outro lado, Dürer não empregou o tempo verbal típico da reconstrução, o futuro do 

pretérito, ou seja, um futuro não possível em termos reais. Nesse sentido, ao empregar o verbo 

no tempo futuro do presente perfeito, ele abre possibilidades reais de tornar possíveis as 

reconstruções que considera necessárias à sua prática docente em Arte. 

Ao considerarmos a reconstrução admitida por Dürer, vem logo à tona outra questão 

ligada a essa: o que tenho de fazer para introduzir essas mudanças? Em virtude de Dürer ter 

considerado importante no sentido de gerar mudanças na sua atuação em aula: a organização 

adequada de conteúdo/tempo e o uso de recursos que ofereçam iguais possibilidades de 

visualização a todos os estudantes da turma, o professor depreende que o planejamento é a 

chave para introduzir as mudanças. 

Então, a única forma de chegar a essa mudança na forma de atuar é o planejamento. 

Então, planejar de forma mais organizada as aulas, tendo como prioridade todas as 

etapas de construção do conhecimento através da Arte. É o ver, o fazer e o discutir 

sobre o que foi visto e o que foi feito durante as aulas. 

Dürer afirma que o planejamento contribui para uma hibridização que ele chama de 

construção do conhecimento através da Arte, o qual se faz por meio do ver, do fazer e do 

discutir. Só que o termo por ele utilizado, construção do conhecimento através da Arte, não 

aparece nas teorizações readeanas, tampouco as nomenclaturas verbais que a ela se seguem, 

como uma suposta versão de Dürer paralela aos substantivos preceituados pela Abordagem 

Triangular de Barbosa – produção, apreciação e contextualização  que constam nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, PCNEM. A ideia de Arte como 

conhecimento mantém estreita ligação com os estudos empreendidos por Barbosa (1998), 

assim, a expressão construção do conhecimento acontece conforme as teorizações de Barbosa 

quando o sujeito internaliza os conteúdos ou informações artísticas, e, ao expressar-se, cria 

com e através deles suas visões de mundo. Posto dessa maneira, os conteúdos artísticos para 

serem considerados construções cognitivas, faz-se necessária a sua internalização, e, 

consequente, criação idiosincrática nas criações estéticas produzidas pelo sujeito. Dürer não 

esclarece o que ele denomina de construção do conhecimento através da Arte, porque nos 

parecem evocar aproximações com Barbosa e com Read. 

Quando o professor em foco tenta responder à questão: o que considera 

pedagogicamente importante na prática docente em Arte? Ele apresenta o peso dos conteúdos 

para a sua prática docente. E após toda a fala em favor da construção do conhecimento através 
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da Arte, de clara inspiração readeana, curiosamente, Dürer lança mão da expressão 

aprendizagem significativa que remete às teorizações ausubelianas. A prática docente de 

Dürer é marcada por esse mosaico teórico, cuja prevalência encontramos na importância que 

confere aos conteúdos, tema controverso, talvez na tentativa de mostrar para a comunidade 

escolar que a disciplina em apreço tem conteúdo, semelhantemente às demais que compõem o 

currículo. Na abrangência do termo significação, Dürer ressalta a importância da co-relação 

dos conteúdos a serem discutidos em aula com o cotidiano da turma. 

A aprendizagem como um todo, para ser eficiente precisa ser significativa, e no 

ensino de Arte essa significância chega a ter mais relevância ainda, visto que, na 

maioria dos casos, estes educandos tiveram um ensino deficiente. Nesse sentido, 

para um ensino-aprendizagem em Arte, é necessário que os conteúdos levados para a 

sala de aula tenham co-relação com o cotidiano dos educandos. Na escolha dos 

conteúdos para a 2ª série do Ensino Médio, foram consideradas as carências 

percebidas a partir de um exame diagnóstico no início do ano letivo, mas sempre 

alio as informações teóricas às atividades práticas, buscando aproximar os 

educandos dos conteúdos estudados. Então, essa aula foi uma das etapas desse 

planejamento, que consiste na explanação teórica, a discussão sobre o que é 

explanado, a produção, e, depois dessa produção, outra discussão para se verificar o 

que é que ficou, tanto do que é dado teoricamente, como do processo das atividades 

práticas. 

A construção discursiva de Dürer, ao longo dessa trama, mantém o marcador 

identitário eu e repete expressões como aprendizagem significativa e educando. 

Concomitantemente, reafirma os conteúdos como base referencial para o desenvolvimento de 

sua prática docente em Arte. Essa forte característica relacional entre conteúdo e prática 

docente desenvolvida por Dürer nos leva a aproximá-la das tendências da pedagogia 

progressista “crítico-social dos conteúdos”. Ao observar a condução da aula em videorregistro 

e tomar como lentes a proposta tipológica de Orlandi (2003) para o discurso pedagógico (DP), 

podemos afirmar, ao considerar a baixa reversibilidade discursiva, o que fez com que 

houvesse, na maior parte do tempo da aula, um só agente do discurso, o professor, e a 

polissemia contida, que se trata de construção discursivo-pedagógica, passível de inscrição no 

que a autora denomina de discurso autoritário. 

No entanto, o que gostaríamos de colocar em relevo em Dürer é a sua disposição 

corajosa em desconstruir e reconstruir pontos importantes da sua prática docente, e a busca 

por construir seus próprios referenciais, o que reflete sua autonomia enquanto professor. 
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5.1.2.2 Multifacetamentos semânticos e opacificações do discurso pedagógico 

Os teóricos concordam que, para um melhor entendimento dos discursos produzidos 

em sala de aula, faz-se necessária, pois, uma compreensão desse contexto. A pergunta tem 

foco no informar e apresenta nível crítico com facejamento identitário-alteritário. 

A introdução foi feita pela mediadora que torna ciente a todos que, a partir daquele 

momento, estaríamos entrando no momento heterorreflexivo da aula de Dürer. 

E a pergunta que inaugura a referida trama tem foco no reconstruir a otimização da 

relação organização da sala de aula e o tempo.  

Pollyanna – Agora, a gente chegou ao segundo momento, que é aquele que cada um 

de nós tá convidado a participar da análise da exposição de Dürer. Assim, eu vou 

começar fazendo a pergunta relacionada à organização da sala de aula e 

aproveitamento do tempo, para você como podemos fazer para melhorar essa díade? 

Dürer - Bom, essa organização da sala de aula deve variar de acordo com o que é 

planejado, de acordo com a aula, e também ela vai depender da quantidade de 

alunos, da dimensão da sala, mas o ideal, eu acho que não só numa aula de Arte, 

mas em toda e qualquer disciplina, é que as carteiras sejam dispostas em círculo ou 

semicírculo, por quê? Porque dá uma cumplicidade maior entre os educandos, todos 

têm o mesmo campo de visão, na sala de aula, e isso faz com que a concentração 

seja maior do que quando as carteiras são dispostas enfileiradas. 

Pollyanna – Se você pensa assim por que você não fez isso? 

Dürer - Naquela aula, por conta da quantidade de alunos e pelo horário, levaria um 

tempo muito grande para ser organizado e atrapalharia no tempo da aula. Só que é 

um atrapalhar que não aconteceu por um lado, mas aconteceu por outro, que foi a 

questão da atenção. Aconteceram coisas na sala de aula que eu vim saber que tinham 

acontecido, depois, conversando com a Pollyanna, na edição (risos) Por quê? Porque 

eu, concentrado ali, naquele cantinho da sala, tava vendo, mas não tava enxergando 

a sala toda. 

Frida - eu estava observando isso [...], quando a gente tá na posição de professor, a 

gente fica tão preocupado! E tão centrado naquilo, que a gente tá falando, tá 

querendo dizer, tá querendo mostrar, que a gente não percebe que ali há atenção ou 

desatenção, ou... a gente não consegue perceber isso. E talvez aí a gente não consiga 

decidir, talvez, na hora certa. Como mudar o rumo, fazer uma certa dinâmica para 

contornar... 

Em virtude da abertura que o tema proporcionou, a mediadora e outros partícipes 

interpuseram perguntas àquelas características do planejamento que tem a reflexão como 

cerne. 

Pollyanna - Bem, falando em dinâmica, aí vou aproveitar porque a gente tá falando 

dessa questão de espaço-tempo, porque o professor ficou quase que ilhado. 

Frida – Estático. 

Pollyanna - Não, ele caminhava, mas só num setor, num quadrante da frente da sala 

de aula. Aí eu quero saber, fale um pouco para nós a respeito disso. E, como você 

percebe que isso vá repercutir no restante da sala, porque o professor... essa relação 

professor/estudante ela também tem a ver com a questão de espaço, de tempo, 

deslocamento, essa, ele teria que, para tornar isso mais democrático, não precisaria 

dividir melhor essa dinâmica do espaço dentro de sala de aula? 



240 

 

A maior parte do que foi indagado/respondido, discutido/concordado teve foco 

diversificado no descrever, no informar, no confrontar e no reconstruir, às vezes de maneira 

conjugada. O mesmo aconteceu com o nível a que se referiam essas questões, muitas vezes, 

apresentaram ter natureza instrucional, e, em outras, crítica. 

O que foi dito se deve às muitas falas de Georgina, que, por ser, assim como Dürer, 

professora do Ensino Médio, teve muitos posicionamentos em nível instrucional sobre o tema 

tratado. Juntas, Georgina e Frida foram as grandes fiandeiras da tessitura discursiva deste 

momento, ao lançarem questões, promoverem análises, sugerirem, concordarem, e 

discordarem, sobre o que estava sendo colocado em pauta. 

Nesse momento, a questão que se remete para a dinâmica do professor no espaço-

temporalidade da sala de aula sofre uma digressão para o instrucional, para um assunto a ela 

ligado, o recurso das estampas ou ilustrações que levou o professor a um nível crítico: 

Dürer - Bom, de início, o que fez com que eu ficasse mais naquele setor ali, da 

mesa, foi o material, tanto o que tava exposto no quadro como as reproduções dos 

livros. Só que, aí, eu fiquei ali, e pronto. Não saí para lado nenhum, e isso faz até 

com que alguns se sintam até excluídos da aula! Já procuram ser excluídos e ainda 

com a contribuição do professor, só faz respaldar essa exclusão deles. 

Georgina – e por que naquela hora do material não aproveitou, já que era um 

material móvel? Não deu para passar para os alunos, para um ir olhando mais de 

perto? Para... 

Manabu - Manusear. 

Dürer - Não, mas na verdade, já é um certo egoísmo meu, porque certamente ia 

voltar algum feito aviãzinho, por incrível que pareça, mas ia voltar reprodução feita 

de aviãozinho, de escada.  

Frida - Imagens que a gente quer, que a gente só tem uma imagem daquela, se a 

gente começa a passar, daqui a uns dias tá tudo... 

Georgina – Pois, para minhas aulas, eu passo, inclusive, as pinacotecas e tudo e não 

acontece isso, eu digo logo: olhem, vou passar, todo mundo é responsável e volta do 

mesmo jeito. Até hoje, graças a Deus, que não... nunca riscaram, nem nada, eles 

passam, até meu livro, quando tem uma gravura, eu passo o livro. Eles têm, pelo 

menos, eles têm esse respeito na sala de aula.  

Frida - E outra proposta seria, talvez, assim, os alunos poderem levantar, para ver 

mais de perto. 

Georgina – Para olhar, às vezes, na minha, eu faço isso, e, eu achei, também, assim, 

que foram muitas imagens, porque também a questão do que você falou do tempo, 

que era curto, então, eu acho que a preocupação maior então seria na qualidade do 

conteúdo, mesmo que o conteúdo seja restrito, a metade da metade do que você 

falou, mas que fosse bem utilizado, bem visto, porque o fato de você levar imagens 

para a sala não quer dizer que você está fazendo uma aula de leitura de imagens, de 

repente ninguém “leu” aquelas imagens. Você apresentou ali, e ficou até uma forma 

assim rápida, os da frente participavam e os de trás não. Então, é essa questão aí de 

rever esses recursos. 

Dürer - Pois é... Apresentei aqui os recursos auudiovisuais. Até essa questão mesma 

da quantidade de imagens tem que ser considerada no planejamento da aula, de 

acordo com o tempo disponível. Porque eu fiz um planejamento, levei um “meio-

mundo” de imagens e... 
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Frida - Porque, de repente, muitas imagens de fundo até confundem o que você tá 

querendo mostrar, que você falou de Impressionismo. Mas levando imagens de 

outros estilos, e imagens menores. 

Dürer - Do que estava sendo estudado, realmente... a perda do foco. Aí, de repente, 

eles aprendem o contrário (risos). 

Georgina – É, por exemplo, na [aula] sobre Neoclássico, que você se prendeu à 

questão de olhar o desenho, gráfico, quando você fez, a questão da pintura, lisa, que 

você foi falando, cultura lisa e tudo. Você mostrou, mas na hora, acho que foi 

esquecimento, não frisou que ali era o Neoclássico, já que você estava dando o 

Impressionismo. Outra coisa, também, não sei se eu já posso abordar, é a questão do 

conteúdo. Eu achei muito, por exemplo, impressionismo e expressionismo numa 

aula, para ser visto o conteúdo. Pintura Impressionista e Expressionista, eu não sei 

como acontece, mas na minha não dá tempo... Eu não tenho condição, não dá tempo 

não. Digamos, se eu for falar de um estilo ou movimento, é só um, e às vezes nem 

dá tempo um movimento, digamos que eu vá falar de Expres..., de impressionismo, 

então naquela aula somente eu revejo as características principais, de modo geral; e 

em outra aula eu vou me deter ou à pintura ou à questão da escultura... Eu achei que 

na aula dele houve certa confusão, por exemplo, na hora de explicar, ele tava dando 

Expressionismo, aí tinha aquelas gravuras, e aí mostrava e... no caso do Neoclássico, 

deixava o aluno, eu acho, deixava o aluno a pensar: pôxa, será que aquela gravura ali 

Neoclássica? Não é Impre...., é Impressionista? Quer dizer, não teve nenhum 

questionamento! Devia ter tido ali um questionamento da parte dos alunos. 

Pollyanna - Eu sei, você [Georgina] queria que ficasse, que ele deixasse bem claro 

para os outros que ali não se tratava de uma imagem do assunto, e evidenciasse o 

que ele estava se propondo a desenvolver em sala de aula. 

Georgina - Do assunto, porque eles, Pollyanna, eles não, não sei, como é, aqui no 

caso, aqui com eles, mas tomando a experiência com os meus, eles são muito alheios 

a essa questão da Arte. Eles não sabem, às vezes, praticamente nada, entendeu? 

Assim, em termo de, eles vêm para o Ensino Médio “cruzinhos” na linguagem já 

comum. Eles não sabem quase nada, eles vêm e dizem: “Ah! Professora, lá no 

ginásio, no primário, a professora mandava a gente desenhar e pintar, era desenhar e 

pintar. Ah! Que ninguém estudava isso. Eles dizem mesmo. Ninguém estudava, aqui 

você tá botando a gente para estudar. Ninguém estudava, ninguém fazia prova, 

ninguém... a gente pintava. Aí aqui, eu acho que aqui no Piauí deve ser... aqui eu 

trabalho mais é a parte prática, não é conteúdo. Mas eu creio que aqui fica, eles 

veem no ginásio uma sequência. Aí, eu acho que, para eles, ali naquela aula tinha 

que ter, assim, uma expli...., não, uma enfatização, enfatizar, durante a explicação. E 

eu ainda anotei aqui outras coisas, porque até para mim é uma maneira de aprender 

também, porque eu dou... eu ensino, eu também ensino no Ensino Médio, e aí, 

ficam... é... os dois movimentos para uma aula, foi o que interroguei. Assim, na 

questão, Dürer, das cores, eu só coloquei aqui a questão das cores, em que você fez 

uma referência, uma explicação sobre as cores, mas não foi muito clara, que é que 

tá, eu só coloquei.... 

Frida - Foi quando falou a questão de cor, a cor que era cor do, eu entendi que era 

uma cor do ateliê, e a cor realmente da natureza... Sim, e a questão do 

Impressionismo... estava sem ver a cor da natureza e o autor que via a cor da 

natureza e pintava igual. Então, eu acho que aí houve uma certa... dúvida. É porque a 

mimesis, talvez você tenha explicado de uma forma, que eles não tenham entendido. 

Não, como se o Impressionismo fosse uma imitação da natureza? A partir das cores. 

Eu digo assim, porque foi o que na hora foi dito. 

Georgina - eu achei um pouco confuso, que talvez deixasse eles... Que ali eles não 

perguntaram! Não fizeram nenhuma pergunta... 

Frida – Porque realmente a cor é um elemento mais importante no Impressionismo.  

Anita – É a cor, a pincelada, a luz, a luz, isso, ah! Uma coisa foi a questão da luz... 

(confusão de vozes) a importância da luz incidindo sobre os objetos... 
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Frida – Isso, tem a questão que se pintava ao ar livre, que aproveitando a luz do sol, 

apesar de ser em momentos diferentes do dia... Aí você mostrava imagens de 

pinturas dentro... de ateliês. 

Georgina - Ele ainda mostrou as catedrais e eu achei que naquele momento você ia 

aproveitar para falar mais da importância da luz quando ele mostrou as catedrais. 

Pollyanna - Teria sido oportuno se os tamanhos das imagens que ele conseguiu 

encontrar no livro, se elas não tivessem sido tão pequenas, aí ele, não se vocês 

virem, ele decide na hora, assim, essas estão muito pequenas. Aí ele não leva avante, 

ele mostra, ele detecta, mas não explora. Em vez disso, ele procura outra, só que a 

outra que ele acha que é grande e que as pessoas vão perceber melhor, só que ela é 

em preto e branco. Eu pergunto: será que foi oportuno você ter explorado, embora 

ela sendo imagem em tamanho maior, você ter explorado isso a relação conteúdo e 

imagem? 

Dürer – Bom, então, depois que eu até falei, né, que depois numa aula seguinte 

foram revistos alguns pontos falhos daquela aula, e um deles foi essa questão dessas 

imagens utilizadas. 

Pollyanna – E aí você se referiu a essa imagem em preto e branco? 

Dürer – Hamram... 

Pollyanna – Por que, o que você tem a dizer dessa questão, de ter levado uma 

imagem em preto e branco para uma aula se ia falar de luz e de cor? 

Dürer – Bom, ali foi exatamente a escolha na organização de material, de recurso. E 

foi isso, que até mostrei que era em preto e branco, que tinha sido... alguém na hora 

até comentou: e por que ele tá em preto e branco? Não foi uma falha do livro, só que 

a falha não era só do livro, a falha era minha também de ter escolhido exatamente 

aquele livro. 

Frida – De repente o livro tinha outra intenção... 

Dürer – E, realmente não cabia uma reprodução em preto e branco para se falar de 

Impressionismo. 

Georgina – Outra coisa foi a questão da referência do Realismo, quando se reporta à 

questão do “Almoço na Relva”, ali, do Manet, que os estudantes confundem com 

Monet. Tinha que ter tido uma observação. E também ter uma, por exemplo, quando 

ele se reportou à obra destacado algumas características. Então numa aula dessas, 

por exemplo, na minha, eu tô agora nesse assunto, do Realismo, que primeiramente 

eu faço, eu explico e levo gravura e mostro e depois... porque para eles, só vendo, 

eles não fixam, melhor, tenho de colocar alguma coisa no quadro, as características 

principais. Também ali foi uma falta, não sei, também se na outra aula, seguinte, 

você costuma a descrever as características. Aí teve a questão do “Almoço na 

Relva”, que ele, que eu não sei para você, mas para mim também eu sinto 

dificuldade na hora que vai passar daquele movimento para o outro, porque o 

“Almoço na Relva” foi uma transição para o Impressionismo. Tem que ter uma 

parada e uma explicação. 

Frida - O Manet pintou uma fase realista, e depois foi a transição, assim como 

outros, também, que foram da mesma época... 

Georgina – Do mesmo período... 

Frida - Aí não é questão de ser Manet ou ser Monet, eu acho que é a questão de 

(confusão de vozes)... que você até colocou na sua fala, quando você tava 

explicando, que queria trabalhar elementos da pintura, então, não necessariamente 

biografia de artistas, eu digo assim, aí isso já viria, como, não seria, talvez, tão 

importante, porque eu digo assim, que às vezes, como a Georgina falou, lá no 

Maranhão, eles têm o PSIU, eles têm Arte, então, vem todo um programa a ser 

seguido... 

Georgina – O programa é feito em cima do PSIU, no programa tem autores tais, tais, 

tais, tais da cultura. Aí sim, você se reporta. Mas, eu acho que, não sei... mas é, 
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ficou, eu questionei: o que o impressionista queria expressar? Quer dizer, queria 

imitar a fotografia? Ou ele queria fazer uma oposição à fotografia? 

Frida - Pois é, que ele se reportou... (risos). 

Dürer – Então, com relação ao “Almoço na Relva”, que eu até coloquei que é do 

mesmo período do surgimento da fotografia e que têm algumas situações no 

“Almoço na Relva” que lembram uma fotografia e que eles estavam exatamente 

mostrando... 

O professor ainda estava relacionando aquela pintura de transição com o advento da 

fotografia, quando sua fala sofre um corte pela intervenção de Frida: 

Frida - Ele falou sobre a luz... 

Dürer - Pois é, mostrando que a fotografia retratava, mas não exatamente como a 

pintura, porque a pintura poderia recorrer a outros recursos, que vão além do retrato 

fiel, como é no caso da fotografia, que é um instantâneo e que não tem como se 

utilizar de muitos atributos, tanto de contexto como de até qualidade mesmo, ainda 

naquele tempo da fotografia. 

A luz poderia ter sido melhor explorada e discutida, naquele momento, pois poderiam 

ter sido feitas comparações, confrontos, além de derivações dessas duas pinturas (a pintura 

propriamente dita e a fotografia) que têm na luz sua essência. Porém, novamente o 

direcionamento da condução muda, por mais uma intervenção de Frida. 

Frida – E antes de comentar, eu digo, eu acho que precisava também Dürer, uma 

coisa que eu não vi, não sei se foi porque eu não observei, foi você delimitar o 

tempo que você tava trabalhando, tipo, [...] século XIX (dezenove), século XVIII 

(dezoito). Por que você falou movimento-estilo? Que de acordo com a duração de 

um, um era o movimento ou era estilo, mas você não precisou a época...  

Dürer – Não, no comecinho... eu falei, eu lembro que eu falei, que era... 

Pollyanna – No século XIX, ele se referiu, foi. Só que ele não anotou no quadro... 

Ele se referiu verbalmente. Ele não foi até o quadro para colocar esse registro.  

Pontuamos uma tendência conteudística em termos de postura pedagógica, e, do ponto 

de vista discursivo, a heteroglossia pronunciada que aparece em muitas falas de Georgina, que 

põe o seu discurso como aporte das vozes dos estudantes que têm no Ensino Médio, do 

Estado do Maranhão. Muitas intervenções suas são exemplos do que Bakhtin (2003, p. 341) 

afirmara sobre a plurivocalidade da realidade da nossa consciência, que, por seu turno, conduz 

a outra afirmação sua: “ser significa ser para o outro e através do outro”. Os endereçamentos 

apresentam-se múltiplos e variados, embora muitos deles sejam direcionados a Dürer. 

Como diria Bakhtin, a palavra vai à palavra, um tema leva ao outro, daí, a pergunta 

feita por Tarsila, com foco no confrontar e nível crítico: 

Tarsila – Eu gostaria, dentro disso, da pergunta, é uma coisa que eu observei, não sei 

se você havia já colocado nos outros estilos, Realismo, Romantismo, é a questão 
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política, da época que a França vivia e o mundo... Fazer esse contexto para que a 

característica do movimento ou do estilo ficasse, de certa forma, mais um 

significado; por que aconteceu, por que naquela época existiu esse estilo e em outra 

[época] aconteceram estilos diferentes? Eu não sei, eu não tô aqui fazendo crítica, 

mas eu gostaria de saber se você fez essa relação, que tá dentro, eu acho, mais ou 

menos aquilo que a questão de datas... que aconteceu, no contexto... 

Dürer – Foi exatamente uma aula anterior àquela, foi visto o Romantismo, o 

Realismo e o Neoclássico. Foi dado, claro que tudo muito sintetizado, tudo muito 

resumido, mas foram dadas as informações sobre o contexto. E aquilo que a 

Georgina tinha perguntado sobre a parte mais expositiva e uma parte teórica, com 

anotações, é repassado um texto. 

A fala de Dürer revela uma concepção teoria/prática em unidades fechadas, 

fracionadas, que ele denomina de partes. Quanto à diferenciação dos termos referentes à teoria 

e à prática, aplicados àquele caso, a prática não deixa de ser teórica. 

Pollyanna - Eu tenho uma perguntinha a fazer, com foco no descrever, eu tenho que 

continuar aqui, no meu roteirinho. Ela se refere aos momentos de tumulto, fale um 

pouco sobre eles e também da reação dos adolescentes ao serem filmados durante a 

aula. 

Dürer – De situação de tumulto, eu verifico mais externamente, porque, na sala, de 

certa forma eles estavam tranquilos. Externamente é que tinha um barulho até 

atrapalhando a aula. E a reação dos alunos foi alguns mesmo de se exibirem, darem 

tchauzinho para a câmera, que aí na filmagem eu acho que não apareceu ninguém 

dando tchauzinho, mas houve tchauzinhos; e, ainda teve lá, quando eu perguntei a 

que palavra estava associada o nome Impressionismo, que a menina deu o exemplo 

da impressão, ela disse que tinha a impressão que eu tava “me achando” porque tava 

sendo filmado, e tinham outras que, de vez e em quando, olhavam para a câmera e 

riam, se arrumavam... 

Frida – Elas tavam “se achando” também (risos). 

Dürer – Então, tivemos essas situações na sala de aula. 

Manabu – Assim, eu percebi que alguns alunos estavam envergonhados, devido à 

câmera também... Que algumas pessoas já ficam mais, assim, acesas ou não quando 

expostas, aparecer no vídeo. As pessoas ficam mais envergonhadas, mais tímidas. 

Percebi alguns alunos, assim, com a cabeça um pouco baixa, envergonhados, 

imóveis, parados, assim...  

Dürer – E, de repente, até um dos fatores de não terem surgido questionamentos, 

contribuições, até, talvez tenha sido por conta da inibição, também. 

A mediadora indagou sobre momentos de tumulto no interior da sala de aula, mas 

Dürer diz que bem maiores foram os de fora, e acrescenta que considerou a turma tranquila. 

Contudo, ele relata uma situação que envolve a relação professor/estudante e a polissemia da 

palavra impressão que uma estudante teria dito em tom de ironia, lançando mão da 

carnavalização para endereçá-la ao professor. Houve, ainda, relatos de estudantes acenando 

para a câmera, outros penteando os cabelos etc. Mesmo assim, um dos partícipes considerou 

que o fato de a turma manter-se calada sem fazer perguntas deveu-se ao fator introversão ou 
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timidez frente à filmagem. Assinale-se aqui a possibilidade de que tudo o que foi afirmado 

tenha um fundo de verdade, como também contribuído para justificar o mutismo da turma. 

A questão seguinte, com foco no confrontar em nível crítico, é diretamente relacionada 

à relação professor/estudante, e traz um pouco do que foi, nesta, ventilado: 

Pollyanna – E o que você nos diz sobre a interação professor/estudante? 

Dürer – Então, naquela aula ali foi drástica... (risos) 

Pollyanna – Como assim? 

Dürer – Porque eu fiquei muito preso na frente e a interação aconteceu só com três, 

quatro...  

Frida – Ela não foi democrática, foi bem localizada. 

Dürer – Ficou reduzido a três, quatro ali na frente. 

Frida – O que a gente nota, também pela fita, é que os estudantes têm muito respeito 

pelo Dürer, eu não vi assim, porque é tanto, como também notei que mesmo eles não 

prestando muita atenção, envolvidos com o que você tava falando, mas eles “deram 

espaço”! De alguma forma, o professor tá ali, eu tô aqui, mas a figura do professor 

eu acho que demonstra, demonstrava que isso é importante para eles. 

Pergunta, resposta e comentário aludem a outros momentos já discutidos, que 

versaram sobre a movimentação do professor na sala de aula, uma dinâmica contida demais, o 

que levou a uma reversibilidade discursiva muito baixa na relação professor/estudante. 

As questões prosseguem, tratando de perguntas e respostas bem localizadas entre 

professor e estudante, em off. A questão teve foco no reconstruir em nível crítico, mas, por 

uma intervenção já no final dessa sequência, assumiu também nível instrucional. 

Pollyanna - E sobre a insinuação das respostas, não é o seu caso. Mas existe, existiu 

uma situação de pergunta e de resposta, em que a pessoa faz um questionamento, e 

aí a resposta vem do professor, mas só que foi tão baixinha, e somente para aquela 

criatura. Diante disso, o que você tem a dizer? Houve a resposta, houve a pergunta, 

mas até que ponto essa pergunta e essa reposta foram democratizadas para o restante 

da turma? 

Manabu - Sim, isso... É uma situação pedagógica, uma situação prática. 

Dürer – Naquele momento, eu realmente procurei responder para a aluna que tinha 

feito a pergunta. Não percebi o restante naquele momento. 

Pollyanna – Se você fosse reconstruir aquele momento, se fosse refazer, o que você 

faria? 

Dürer – Daria uma parada no que tava sendo tratado, repetiria a pergunta que tinha 

sido feita para o restante da turma, e daria a resposta para a turma.   

Georgina - Foi na hora da árvore, não foi não? 

Pollyanna – Não.  

Frida – Na hora da paisagem. 

Pollyanna – Foi!  

Anita – Ela apontou assim, “e aquele quadro ali?”, que foi o quadro de Cézanne, que 

ele não se reportou a ele assim, por muito tempo... Essa paisagem não é um exemplo 
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de mancha? Aí [você] disse é... porque ele se deteve mais foi no Neoclássico. Ali, 

seria o momento de, talvez, até de dar um clic para todo mundo, para diferenciar a 

mancha da figura... (confusão de vozes). 

A sequência composta por perguntas e sugestão leva o partícipe a reconstruir a 

atividade. Nesse momento, notamos como a interlocução, a relação dialógica pode conduzir à 

reconstrução partilhada, a qual contou com o peso do princípio identitário/alteritário, pois, 

como afirmou Freitas (1999) sobre a constituição do eu bakhtiniano, ele se constrói em 

colaboração. 

E ao final da sequência, à qual nos reportamos, Anita intervém, e chama a atenção 

para alguns pontos da aula que, em sua visão, mereceriam uma parada, com a finalidade de 

chamar a atenção da turma, melhorar sua compreensão sobre o léxico – mancha – para aquele 

contexto impressionista. As indagações de Anita apontam para reflexões de caráter 

conteudista, além de se apresentarem como sugestões a Dürer de caráter instrucional. Neste 

último plano, independente de ser ou não instrucional, os significados são produzidos pelo 

excedente de visão, base do processo dialógico, através do qual o outro nos revela a 

multiplicidade de enlaçamentos semânticos e nos possibilita autocompreensões, 

(des)(re)construções no inventar de si e do mundo. 

A pergunta seguinte tem foco no confrontar em nível crítico, envolve a relação 

teoria/prática e a facilitação da aprendizagem dos estudantes. 

Pollyanna – Obrigada, Anita, realmente pertinente sua observação. Então, vamos à 

próxima? A questão é: Até que ponto a relação teoria/prática, se bem que no seu 

caso, foi mais de teoria, facilitou a aprendizagem dos estudantes? 

Dürer – A prática faz com que o conteúdo seja vivenciando. E com isso já tenha essa 

facilitação desse entendimento... 

Dürer se posiciona fora do contexto e se reporta à questão de modo generalista. Assim, 

desvia o foco do registro de sua atividade. Os demais partícipes perceberam este desvio e, 

também por esse motivo, não se manifestaram. O mutismo dos pares, deste modo, ocorreu em 

resposta a essa detecção. O silêncio pode ser lido nesse caso como posicionamento político 

assumido pelos pares em sinal de respeito ao posicionamento do colega. 

Diante do que estava acontecendo, outra pergunta foi colocada, focalizada na 

informação e voltada para as condições oferecidas pela escola à disciplina. 

Pollyanna – Como você analisa as condições de trabalho oferecidas pela escola ao 

ensino da Arte? 

Dürer – A estrutura é... das salas de aulas... têm algumas atividades que são difíceis 

de ser realizadas com a estrutura que temos lá na escola; em contrapartida, a escola 

dispõe de uma sala de vídeo com DVD, com reprodutor de VHS e também 
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retroprojetor que auxilia bastante na visualização difusão de imagem principalmente; 

mas com relação ao material não existente nenhuma facilitação, até mesmo papel é 

difícil conseguir para algumas atividades. Então, isso complica bastante porque para 

os meninos pedirem qualquer material por mais elementar que seja, sempre dois, três 

levam, o restante não leva. Então, sempre que você vai fazer uma prática tem que 

saber que já vai ter que levar boa parte do material. 

Pollyanna – Então, o professor se confunde com o provedor. 

Dürer – Exatamente. 

O enunciado de Dürer não é novidade para todos os que ali estão, pelo contrário, é 

também a sua realidade. Como Dürer já havia feito descrição e informação semelhante na 

trama autorreflexiva, esta indagação foi mais uma sem impactos, no sentido de mobilizar os 

partícipes à responsividade mais explícita e ativa.  

Pollyanna – Qual a sua reação aos estudantes que se distraem e distraem os colegas? 

Dürer – Então, durante a aula, quando isso é percebido, eu sempre chamo a atenção, 

às vezes, de uma forma mais discreta, às vezes bem pontual, até quando a própria 

“distração” já tá extrapolando limites da aceitação. 

Pollyanna – Isso aconteceu com baixa frequência, média frequência ou alta 

frequência? 

Dürer – Com baixa frequência! 

Pollyanna – Baixa frequência! 

O comportamento dos partícipes foi semelhante à pergunta anterior, o mutismo, o qual 

foi como disse Orlandi (2007), o real do discurso dos pares; afinal, “ao invés de pensar o 

silêncio como falta, podemos, ao contrário, pensar a linguagem como excesso” (Ibid., p. 31). 

Assim, buscamos dar continuidade ao processo lançando mais uma pergunta, com 

foco no confrontar em nível crítico. Esta e algumas respostas de Dürer encontram 

reverberações em Anita. No percurso da sequência, relativamente longa, que sucedeu às 

indagações, o rumo da discussão volta a ser instrucional. 

Pollyanna – Você considera que houve apreensão dos conhecimentos do tema da 

aula pelos estudantes? 

Dürer – A partir dos questionamentos que vieram depois sobre a visualização das 

imagens, se a gente ia continuar e retomar o que tinha sido discutido, então ai eu 

acredito que alguma coisa fica daquela aula.  

Pollyanna – E sobre a adequação do material utilizado ao conteúdo proposto? 

Dürer – Foi uma adequação, digamos, boa. Embora, tenham tido as falhas que já 

foram apontadas, mas acredito... 

Anita – Você falou da questão de suas teorias, e considerar os repertórios dos 

alunos; a gente sabe da dificuldade que é de uma aula da história da Arte, 

considerando esse repertório e não trazendo toda a bagagem, digamos conceitual, 

que já se tem em relação aos movimentos, como você explicou, e aos estilos, como é 

que a gente pode fazer, se isso não dá espaço, mas fazer essa construção, trabalhar 

esse link da minha realidade e da realidade, porque a realidade dos alunos muitas 

vezes é a nossa... Então, eu preparei assim uma pergunta, mas não sei se você vai 
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entender, porque eu também tô querendo entender um pouco a partir desse 

pensamento, dessa, que você falou que é essa teoria, essa, as suas teorias, dentre 

elas, dentre as suas teorias existe esse pensamento de envolver o repertório dos 

alunos? Dos estudantes, dentro do conteúdo que se trabalha em sala de aula? Então, 

diante disso, em qual momento da sua aula você diria que isso aconteceu e por quê? 

Dürer – Quando foi iniciado o conteúdo de pintura, então eu fui verificar o que eles 

conheciam sobre pintura, e, a partir desse conhecimento, e até mesmo o colorido que 

eles conheciam, a partir do que eles tomaram conhecimento desse colorido. Então, 

nesse sentido, é que foi feita essa ligação com o conteúdo a ser estudado.  

Os questionamentos lançados a Dürer são relativos à aula, localizada histórica e 

socialmente, mas ele sistematicamente retrocede, ao responder às perguntas, promovendo, 

desta forma, a opacificação da função reflexiva, que os questionamentos proporcionariam, se 

fossem respondidos conforme o que pediam as questões. 

Anita insiste em promover a reflexão acerca de maior ênfase na realidade das aulas de 

Arte. Faz perguntas compostas que agregam nuances do tema – realidade, todas elas com foco 

no reconstruir em nível crítico. 

Anita – Você não acha que poderia ter sido mais enfatizada essa questão da 

realidade? Desse, como você imagina que isso poderia acontecer? Se você acha que 

deveria ser mais enfatizado?  

Dürer – Eu acredito que partindo de como eles percebem as cores em casa, na rua, a 

importância que as cores têm para eles, de que forma essas cores interferem no 

cotidiano do ser humano. Então, questão desse tipo, eu acredito que já suscita os 

seus conhecimentos, seus conhecimentos prévios. 

Além de passear no tempo, o professor, ao ser-lhe lançado um tema que pedia por 

análise em nível crítico e o convidava a explorá-lo, problematizá-lo, submetê-lo a 

estranhamentos para ser melhor ad-mirado, no sentido freireano, ele o velou, ao “normalizá-

lo”. 

Como muito do que havia sido discutido era de tendência teórica, daí a pergunta que 

se segue apontar para a prática dessa teoria. A questão teve foco no informar e detinha nível 

instrucional: 

Pollyanna – Mas você levou algo, tipo uma bateria de práticas de percepção de cor, 

por exemplo, porque a cor é o mais relativo, que a gente sabe, dos elementos da 

linguagem visual, então se não for uma coisa bem praticada, se o professor não tiver 

assim uma ênfase maior nisso... qual é o tom de determinada cor... só vai se for no 

exercício, só no teórico não sai. Então levou um exercitar maior, uma bateria de 

exercício para esses estudantes, antes de eles participarem dessa aula aí que também 

aborda cor.   

Dürer – Não. O que eu fiz com relação a essas cores foi... solicitei a eles uma 

pesquisa sobre cores, as classificações até como forma de revisão desses 

conhecimentos sobre cores. 

Pollyanna – Aí eu volto a perguntar  Porque a gente sabe que a utilização da cor 

pelos impressionistas foi muito diferente dos outros estilos, foi uma verdadeira 

revolução em termos perceptuais, então, para frisar a revolução da cor e da luz, a 
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gente precisaria realmente dessa prática, porque a percepção dessa mistura óptica 

eles só vão sentir isso com mais intensidade, isso só vai se tornar significativo se 

eles passarem por exercícios, senão eles não vão nunca se ater ao que está só escrito 

nos livros, porque a gente pode até dizer que a mistura óptica é mais luminosa do 

que a mistura das tintas entre si. Sim é difícil, se eles não perceberem, se não 

sentirem, é muito difícil! O professor pode ser o melhor do mundo, no discurso, mas 

até que ponto isso vai interferir na percepção real, fisiológica dessas pessoas?   

Dürer – Após essa pesquisa, o que eu trabalhei foi um exercício de saturação visual, 

acho que até vocês, até conhecem o exercício, que é pintar o mapa, não, é a bandeira 

do Brasil onde o verde é trocado pelo vermelho, então esse tipo de exercício que é 

até bem simples, perfeito. 

Pollyanna – Aí, vou eu com aquela perguntinha, qual foi a reação dos alunos? 

Dürer – Alguns disseram que já tinham percebido isso, e outros ficaram assim é... 

As informações fornecidas por Dürer começam a rarear, a minguar as palavras. Nesse 

momento, Anita entra com outra questão, instigando-o a cotejar um refazer da prática 

docente. Portanto, o foco do seu questionamento é no reconstruir em nível instrucional: 

Anita – Esse próprio exercício da pintura de fato, de você visualizar essa pintura 

mais próxima e mais distante. Quais as diferenças que também poderia estabelecer e 

caracterizar? Eu quero saber o que poderia ser também explorado. 

Dürer – É, inclusive existem quadros, mesmo do Impressionismo, que, dependendo 

da distância que você olha, já mudam a cor.   

Pollyanna – No quadro impressionista tem de ser percebida, no mínimo três vezes, a 

maior dimensão do quadro. Então você tem de se afastar; aí eu quero saber, dentro 

dos estilos, isso foi falado? Será que essa dinâmica de interatividade que existe entre 

o leitor da proposta impressionista e dos demais estilos que antecederam o 

Impressionismo, foi falada? Por que devemos nos reportar à interatividade nesse 

movimento? Por que ela [interatividade] começa a se tornar mais intensa a partir 

dele. Ele não foi revolucionário só porque houve uma interatividade maior, foi 

também por causa disso, por oferecer algo a mais do que a fotografia. Ela vai 

influenciar, nesse sentido, quase como um desafio, uma vez que ambas são pinturas, 

já que a fotografia é a Arte de pintar com a luz. É essa posição de apelar para a 

interatividade do observador que fez a diferença. Pergunto: ela foi trabalhada em 

sala de aula como fazendo parte das características do movimento? 

Dürer – Não.  

Pollyanna – Porque isso para eles, como eles são adolescentes, talvez tivesse sido 

um fator que conferisse significado. 

A indagação que dá continuidade ao processo faz emergir um tema que já havia sido 

discutido, a linearidade do tempo nas aulas de História da Arte. A diferença neste momento é 

que, da maneira como a pergunta foi estruturada, encaminha o sujeito, ao qual foi endereçada, 

a uma visão dicotômica de sua aplicação na prática docente. 

Anita – Dentro das teorias, com relação às práticas, essa questão de trabalhar a 

História da Arte como aspecto cronológico não seria nem aspecto, é uma 

metodologia que você adotou, foi isso, eu entendi. Então você acha que isso ajuda 

ou atrapalha quando se pensa nessa questão da aprendizagem da Arte como algo que 

esteja presente na vida dos alunos e por quê? 
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Dürer – A escolha da linha cronológica foi exatamente para pontuar as diferenças 

entre o período e outro, e também o desenvolvimento que sempre partiu de uma 

característica de um período ou de um estilo do outro [que] já tenha uma sequência. 

Anita – Por exemplo, a Fayga quando ela coloca diferentes estilos de trabalho vai 

fazer uma comparação entre o Renascimento e o Impressionismo ela vai ver que 

tanto um como o outro vai ter corrente naturalista, eu penso assim, que seria 

interessante quebrar essa cronologia dentro da questão do Impressionismo. Não sei, 

talvez também dentro de outros estilos ou movimentos, seria interessante também 

trabalhar um pouco a visão não cronológica, que não passa essa ideia do ponto, não 

do desenvolvimento da Arte, mas da Arte presente em contextos diferentes, contudo, 

características semelhantes. E eu acho, assim, que essa coisa das semelhanças e dos 

contrastes, no caso, chama a atenção um pouco dos alunos. Não sei se isso é 

interessante para o aluno lá da escola, que de repente pode haver um... 

Pollyanna – Só vou aproveitar o que Anita falou, porque as diferenças elas são 

muitos fáceis de a gente detectar dentro da proposta, até do professor propositor a 

ideia é exatamente trabalhar as semelhanças que são mais difíceis de perceber do 

que as diferenças. As diferenças elas são mais claras. Então quebrar essa linearidade 

cronológica pode interferir favoravelmente em favor do resultado de ensino-

aprendizagem, vai ser bom para você e também bom para os estudantes. Isso é bom 

para cada um de nós que tá em sala de aula. Você pode até, por vezes, trabalhar o 

mais geral dentro de uma cronologia, mas é melhor romper com essa linearidade. O 

que você nos diz sobre isso? 

Dürer – Bom, é que, como eu disse, de certa forma tô meio que preso a essa forma 

de atuar, de trabalhar. Então por isso eu trabalhei dessa forma. 

Anita – Na verdade, minha pergunta é porque eu já dei aula em Ensino Médio e 

seguia esse pensamento da Arte como cronologia, dentro da cronologia da história. 

A história cronológica na verdade, e eu percebia que minhas aulas eram enormes. 

Então, eu acho, para mim como professora do Ensino Médio, que eu não conseguia 

atingir. Os objetivos com essa ideia de linearidade e de que a Arte tem um 

desenvolvimento, depois que eu passei a ter contato com algumas outras leituras, no 

caso do Fayga, Read... até o Janson, também coloca algumas, questões interessantes 

quando chega lá na Arte Moderna, ele vai dizer, falar também das correntes que ele 

acha que sejam correntes também do abstrato da expressão, do que ele fala na Arte 

Moderna que vou englobar ao mesmo tempo tudo. Então, a gente começa a procurar 

a ter outra visão, de repente ajuda a gente entender essa cronologia. Não como se a 

Arte tivesse se desenvolvendo, no sentido de que as antigas formas de vivenciar a 

Arte, expressar a Arte fossem menos importantes do que as atuais, não sei... Eu acho 

que essas minhas perguntas na verdade são as perguntas que eu [me] fazia quando 

ministrava aula no Ensino Médio, dentro dessa pergunta tinha outra pergunta, 

também, que quando eu me formei, que eu ficava me questionando... Com aquela 

história, até na própria ANARTE que a gente pensava fazer o currículo para a 5ª 

série, 6ª série, aí eu me questionava se o conteúdo que a gente apreende na 

universidade é aquele que a gente deve ministrar na sala de aula do Ensino 

Fundamental, do Ensino Médio. Então, já que somos nós como professores, temos 

que ter essa sensibilidade, capacidade de saber quais são esses conteúdos, porque 

você não pode exigir de um aluno do Ensino Médio que queira saber sobre 

Impressionismo no mesmo nível que eu apreendi. Eu vou despejar tudo nele, não 

tem condição mesmo não.  

Dürer – A respeito também dessa questão da cronologia, da linearidade, sinto que 

essa inquietação e essa questão incomodam muito também a mim no Ensino 

Fundamental, no Ensino Médio, sabe-se lá, se tivesse em uma escola particular... 

Quando você recebe um livro didático também e dentro daquilo que você queira 

seguir, mas, por exemplo, na 5ª série, eu vejo que tem uso do lápis de cor, que tem 

de ser utilizado o ponto, linha, mas dentro desses elementos da linguagem visual, 

coloquial assim, bem naquela questão da imagem tem também a questão da 

biografia do artista, mas já, quando chega numa [turma] como 7ª e 8ª série, é que 

inicio aquela cronologia, na verdade da Arte [na] Pré-história até chegar à Arte 

Moderna, também para atender, na verdade, a um conteúdo já imposto, 
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preestabelecido. E aí, os alunos não têm contato, na verdade, com as outras escolas, 

outros estilos, movimentos. Por isso, às vezes, a gente fica meio que... dividido. Às 

vezes, um pouco tímido em acrescentar algum dentro daquele contexto de uma 

História da Arte e, às vezes, não dá tempo, não cabe na aula. 

Esta é uma das passagens em que Dürer se posiciona e busca entender sua prática de 

forma mais intensa. Nela, ele localiza suas inquietações, descreve como procede, e detecta a 

prescrição, em virtude de atender as prescrições de conteúdo impostas. Ele se diz tímido para 

acrescentar algum outro conteúdo, além do que já está posto, pelo da insuficiência de tempo. 

Georgina ao escutar aos dois, Anita e Dürer, endereça a Anita comparações sobre a 

sua experiência no Maranhão, relativamente ao conteúdo requerido pelo vestibular parcelado: 

Georgina – Às vezes, não dá tempo, o livro tem que ser só consulta, olhe, no meu 

caso, quanto a isso, eu também quero falar sobre isso. Isso aí me inquieta também 

Anita, olhe, no Maranhão é um pouco diferente do Piauí. No Maranhão, a gente tem, 

por exemplo, eu recebi uma época, tipo um cronograma dizendo assim, olha a 

disciplina Arte está no TSG que de lá (Piauí) é o PSIU, daqui, que é o mesmo PSIU 

daqui. Então, tem Artes Cênicas, tem a Artes Visuais, que lá, ainda vinha como 

Artes Plásticas e Música. Então, eu tinha que fazer um cronograma, ou seja, um 

plano de curso voltado para essas provas, que eu fiz uma vez, até me sentei com a 

Anita para a gente fazer a respeito isso aí, com os conteúdos do PSG todinho. E às 

vezes, quando vinha, digamos, quando terminava uma prova, os alunos chegavam 

com a prova: [olha] aqui professora, a prova que caiu aqui no vestibular! Olha, 

questões dificílimas! Eu tenho algumas, tenho umas três, de uns três anos, questões 

de teatro... Aí eu me pergunto: e a professora de teatro que falta na escola? Porque 

nós professores de Arte temos que ser Teatro, Música... E o nível de Música... 

também dificílimas as questões, Teatro também, Artes Plásticas tudo bem, que 

estava no meu nível, mas o nível das provas é nível de universidade, alta para eles! 

Claro que tinha questão, como é de Renascimento e outros movimentos, até, uma 

questão que, às vezes, a gente decora, movimento que tinha como característica o 

rigor científico, aí tinha Renascimento, Barroco, não sei o que, para você marcar. 

Isso é uma questão fácil, olha aí professor, isso aí eu acertei, que tava dentro do que 

eles viram. E aí, seguindo isso, para a gente, fica difícil. Por exemplo, quando eu 

vou dar aula eu acho difícil dar aula de Arte, é difícil, não é fácil, porque você vendo 

por esse ângulo bem aqui, bem aí uma coisa, o aluno não tem material, o colégio não 

dá o material, às vezes você quer fazer uma coisa diferente... Como? Você fica sem 

saber como, pois o professor não tem dinheiro para tá comprando material “N”, 

materiais para chegar e dar para seiscentos alunos, do jeito que eu tenho. Um monte 

de alunos, por exemplo, é muito bom você pegar tudo bem, fazer uma interação, por 

exemplo, eu até fiz aqui uma questão para o Dürer, bem aqui, na questão quando ele 

disse que faz a ligação com a cultura local. 

O que ele quer é que se estabeleçam conexões; ele acha que só é mais viável esse 

percurso se fizer a não linearidade cronológica (com essa quebra), e aí quando você 

passa ver as semelhanças, pode passear no tempo, aí o que se faz como professor, 

por exemplo, agora eu tava dando Art Nouveau para os meninos, Art Nouveau, 

assim no modo bem geral, e eu disse assim: agora vocês vão, na cidade de vocês, 

verificar diante das características que vocês viram aqui no Art Nouveau, vocês vão 

verificar nas cidades de vocês, vão fazer fotografias; e emendei a questão da 

fotografia, sentido da fotografia, vocês vão tirar, trazer aqui para a sala para a gente 

ver que elementos tem. Eu exemplifiquei: se vocês acham numa casa de cultura, se 

tem aqui numa porta num espelho, aí citei os exemplos, aí eles ficaram de me trazer 

na próxima semana. Essa questão da cultura aí é o envolvimento que eu acho a 

melhor maneira, a mais viável e olhe lá! E tem deles que dizem assim: ah! 

Professora eu não posso porque minha mãe não vai deixar eu ir não sei aonde... E 

eu, como não moro na cidade, fica também inviável eu dizer: não, eu vou com vocês 
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fazer isso aqui, aí eu teria que ficar o dia todinho na cidade, para fazer um tipo de 

trabalho desses. Eu pergunto ao Dürer, quando ele fala bem aí no depoimento dele, 

fala da ligação com a cultura local, em que momento isso ocorre na sua aula? Eu 

coloquei bem aqui uma observação. 

Dürer – voltando já à pergunta da Anita sobre a linearidade, eu só sigo essa linha 

cronológica, nesse momento de pintura, porque, depois, o próximo conteúdo é 

gravura, aí, claro que falo um pouco do histórico da gravura, mas aí eu já fujo já 

trago para materiais... materiais alternativos. Então já foge totalmente dessa 

linearidade da Arte. E quando vai para a escultura, aí eu já vou só fazer uma 

abordagem sobre conceito de escultura, técnicas, matérias, e aí entra a escolha de 

que material trabalhar. Então, isso já tá acontecendo de uns dois anos para cá, 

porque, antes, eu me enfiava no “Graça Proença” e ia de ponta a ponta, sem ter 

tempo nem de chegar à outra ponta (risos). 

Frida - Na ponta também tinha mudança... 

Dürer – É, sim... 

Pollyanna – Então, quer dizer que antes era só exposição teórica? 

Dürer – Era só exposição, texto, a prova escrita... 

Pollyanna – Mas havia imagem também? 

Dürer – Tinha, tinha. 

 Anita – Eu tenho algumas coisas, assim para pontuar, que eu nem queria falar 

agora, mas eu pontuei as coisas positivas na sua aula, que foram, por exemplo, a 

utilização do quadro negro, que você utilizou, embora não tenha explorado tanto 

para poder estabelecer relações entre os dois movimentos artísticos, que poderia ter 

sido mais explorado. Ah! O livro didático, que você levou para sala de aula, eu achei 

muito positivo também. E eu conheço você... de muitas, muitas aulas, de muitas 

encontros e tudo, e sei que você é um bom professor, que explora a questão dos 

materiais, dos recursos, no ensino, da prática, isso, com dinâmicas de grupo, eu sei 

que você faz isso. Digo isso porque eu já participei de vários trabalhos com você, 

em que você ministrava oficinas. E... é inevitável, é inevitável a questão dessa volta 

ao tradicional, no sentido da aula expositiva, então, é inevitável para mim. No 

sentido de que os alunos tenham uma matéria, um caderninho, onde eles possam 

escrever, fazer suas anotações para poderem internalizar o conteúdo. E eu vi que 

alguns alunos utilizaram, pelo menos a da frente; estavam com o caderno aberto. E... 

com relação à necessidade que eu senti, eu achei muito positiva essa coisa de o 

professor expor aquele conteúdo na sala de aula , no sentido mesmo da história. 

Então, você trabalhou com as imagens, você levou as imagens. O que eu senti falta 

foi de você ter explorado aquilo da materialidade da obra, estabelecer essa relação 

que a Tarsila falou, com o contexto histórico, social, conotação social e política, que 

existiam naquele tempo e fazer essa reflexão com os jovens... Você ia, acho que 

você ia, como a Lygia disse, ele deixou um pouco mais com ele. E trazendo isso 

para essa realidade, que interferência tem isso, que ligação tem isso com a Arte 

Contemporânea, tá entendendo? Que inquietações tinham esses artistas, como a 

Lygia falou, o desenvolvimento tecnológico tão marcante dentro da história. Que 

conotações teriam isso dentro do tempo, e essa ligação com a Arte Contemporânea, 

que Arte Contemporânea, na realidade, se a gente for pensar, tentar explorar, 

levantar esse questionamento... Aí, para mim eles iam estar ligando isso com a 

questão da realidade deles, questão cultural e social. Para mim, é... falar de Arte para 

mim, falar de pintura para mim não é só vivência, mas é uma vivência também que 

tá sendo contextualizada em uma situação social, política e econômica. Você tá 

questionando isso aí, eu penso que bem aí tá o ganho, onde nós podemos realmente 

trabalhar dentro de uma proposta libertadora e transformadora. Você tem que unir 

essas coisas, tem que unir, sabe? Faltou isso. Talvez na sua aula, e eu sei que o 

Dürer é um bom professor, porque já participei de vários, várias atividades com ele, 

e eu gosto dele como professor, mas houve esses poréns. 
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Anita realça o que considerou pontos importantes na aula de Dürer, mas, apesar de ser 

amiga dele, falou também dos problemas que percebeu, principalmente, no que tange ao 

posicionamento político do professor, no sentido de promover nas suas aulas proposta de 

transformação e de libertação. 

O processamento do que é discutido nesses encontros se faz em tempos diferenciados 

em cada um dos sujeitos, são temporalidades subjetivas. E foi por essa razão que Frida 

reeditou a linearidade cronológica a título de sugestão. 

Frida - Mas para mim, é inevitável, a questão de... estabelecer essa relação; ali você 

poderia também pegar esse gancho da Anita, quando ela e a Lygia falaram do 

sentido cronológico, dessa linearidade, você pode quebrar um pouco isso. 

Por não se tratar de questionamento simples, e sim de visões sobre o tema que 

ganharam teor de sugestão, assim sendo, também por tratar-se de assunto já discutido, os dois 

últimos pronunciamentos não produzem ecos nos partícipes. Daí, a mediadora provocar nova 

pergunta, desta feita, com foco no confrontar em nível crítico: 

Pollyanna – Eu tenho uma pergunta que está ligada ao que Anita e Frida acabaram 

de falar aqui. Será que as teorias que embasam sua prática pedagógica o levaram a 

uma ação política mais atuante na prática? Essas suas crenças, que você falou, dão 

sustentação à sua prática? 

Dürer – Levam sim, porque com essas convicções de que o ensino de Arte ele ainda 

hoje tem algumas interpretações preconceituosas, isso, principalmente, por atuações 

sem significado para o educando. E a partir do momento que a gente busca e 

consegue uma prática que mostre um significado, uma importância daquilo que tá 

sendo estudado... com a vida prática dele. Então, a partir daí, isso vai ser visto e 

aceito de forma melhor pelos educandos. 

Dürer ao responder à questão cujo objetivo é a apresentação da pertinência ou 

relevância de determinadas formas de ação por parte do partícipe, e assim possa melhor 

compreender sua prática docente, relacionando-a ao processo de ensino e de aprendizagem, o 

professor falou da relevância, porém esta não se localizava na sua prática, ela é posta de modo 

generalista. Ele não se posiciona de maneira a trazer a questão para sua realidade, ao 

contrário, elege algumas ideias do discurso circulante e as utiliza como argumento para 

justificar suas teorizações. 

Face ao avançado da hora, não poderíamos nos ater às questões. Por esse motivo, 

lançamos nova indagação, com foco no confrontar e em nível crítico: 

Pollyanna – Teça considerações acerca do tema por você abordado, no que tange ao 

desenvolvimento dos educandos nos aspectos cognitivo, emocional, político, 

cidadão e ético. 
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Dürer – Bom, o tema da aula, que foi: “Pintura - características do Impressionismo e 

do Expressionismo” mostraram para esses educandos o que caracteriza o 

movimento, especificamente o Impressionismo, e, com isso, eu acredito que ocorra 

uma mudança na forma de ele ver não só a pintura daquela época, como também de 

entender um pouco da pintura que é produzida contemporaneamente. De saber que, 

também, a pintura atual possui características ligadas ao momento social, 

econômico, em que se vive, num contexto, no qual não se vive da mesma forma que 

o que aconteceu lá no Impressionismo era ligado àquele momento histórico. 

O que foi requerido e endereçado a Dürer é bem amplo e muito variado, o que lhe 

exigiria resposta advinda de capacidade relacional igualmente ampla e variada para que fosse 

suficiente. Só que a apresentação dos pontos de vista foi reduzida. 

Uma vez respondida à questão, que deixou para trás o silêncio, foi feita nova 

indagação que incidiu sobre o reconstruir e em nível instrucional:  

Pollyanna – De que maneira você considera que a sua prática pedagógica poderia 

assumir novos caminhos ou rumos? 

Dürer – A partir do momento que se consiga ter um retorno não só de três, quatro 

pessoas de uma sala de trinta e seis, mas... Então quando esse retorno é mais 

generalizado por parte dos alunos é que se percebe essa melhoria e essa significância 

dessa aula, e isso vai depender da forma como essa aula é construída e como é o 

conteúdo, o assunto é repassado e para isso depende principalmente do 

planejamento. 

Dürer situa todo o seu processo reconstrutivo no planejamento. Ele afirma percebê-lo 

como centro articulador de todo o processo de ensino e de aprendizagem. Não obstante Dürer 

afirmar que o planejamento está no centro de suas atenções, um rápido exame, na maioria de 

seus enunciados, de longe, notamos que é o conteúdo que ocupa esta posição. 

E no intuito de chamar a atenção do professor para temas que ficaram em aberto, foi 

lançada outra questão que busca saber como intensificar, nas práticas pedagógicas, o 

desenvolvimento dos aspectos cognitivo, emocional, político, e ético. Logo a pergunta tem 

foco no reconstruir e apresenta-se em nível instrucional. 

Pollyanna – E como as práticas pedagógicas poderiam ser conduzidas para 

intensificar o desenvolvimento dos aspectos anteriormente abordados, que são: o 

cognitivo, o emocional, o político e o ético? 

Dürer – Então, feita a ligação, e como já foi dito pela Liz, pela Anita e pela 

Georgina, mais precisamente. Então, feita essa ligação do que é visto em sala de aula 

com o mundo real deles. Porque, para se ter uma educação plena, não é fazer da 

escola um mundo totalmente diferente do mundo que eles têm em casa e fora da 

escola, não. 

Anita – A gente fala muito em realidade do aluno, certo, o que é a realidade do aluno 

para você?  

Dürer – É... quando o aluno inicia a vida escolar ele passa a conviver em mundo que 

é diferente por vários aspectos diferentes do mundo que ele tem em casa e que ele 

tem também no grupo social de convivência mais frequente, é o que acontece; um 

dos problemas que eu vejo que interfere na qualidade do ensino, hoje, é exatamente 
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essa barreira que existe entre o mundo da escola e o mundo que a criança tem, e que 

o adolescente tem fora da escola, porque o sistema de ensino é organizado de uma 

forma que não atende, não considera, na maioria das vezes, essa vida do aluno lá 

fora. 

Anita – Em relação a essa mesma pergunta, porque essas perguntas eu me faço. Na 

verdade não é para você, mas me debato com essas respostas. Então, com relação a 

essa realidade do aluno é interessante considerar a realidade do grupo de alunos 

daquela escola, dos que frequentam aquela escola pública. 

Dürer – Então o ideal seria que a gente tivesse condição humana de acompanhar 

individualmente, mas isso é humanamente impossível. Mas o que a gente pode 

fazer? Pelo menos na minha escola, todos os alunos são do mesmo bairro. A grande 

maioria tem situação financeira mais ou menos semelhante, a mesma origem; e a 

gente tem de pegar isso como um dos vieses para procurar fazer essa ligação e 

analisar isso tudo deles. Assim, a gente tem que procurar uma característica que seja 

mais geral para tomar como sendo essa característica do mundo pessoal deles e a 

escola. Um outro problema que eu vejo como um problema sério é que a escola, 

mesmo estando inserida no bairro onde os alunos estudam, não tem nenhuma 

iniciativa nem do trabalho voltado para essa comunidade fora da escola, porque eu 

acho que todo mundo aqui sabe até o comportamento, pelos menos, até comigo foi 

assim, até o comportamento dentro da escola é diferente do comportamento que 

você tem em casa, pela convivência que se tem em casa; às vezes, em casa, a pessoa 

é uma pessoa inquieta, às vezes, até mesmo, mal educada no sentido de responder 

mal às pessoas, chega na escola muda totalmente, se torna, em alguns casos, um 

anjinho, noutros casos, um demônio. Então, até isso, é diferente do mundo da escola 

para o mundo fora da escola; e eu vejo que a escola poderia até camuflar que faz 

isso. Na reunião com pais e mestres, que para a escola é o momento de encontro 

com a família, mas não um encontro satisfatório, pelo tempo e pelo que é discutido 

nesses encontros. 

Liz – Dürer, você assim se reavaliando, é lá quando você falou de algumas coisas 

que você poderia rever na sua prática dessa aula e dentro dessa colocação que a 

Anita tá fazendo do contexto do aluno, da história de vida do aluno. Você tem 

alguma proposta assim efetiva? Tipo pegar um aluno específico, trazer um exemplo 

de vida dele ou deixar isso mais evidente, dentro da sala de aula, para discutir 

exatamente a questão da vivência efetiva do exemplo de vida, de se discutir o 

contexto de vida das dificuldades financeiras etc. ou você não pensa ou já te passou 

pela cabeça outro tipo de situação que poderia trazer para sala de aula, para discutir 

exatamente a questão da vivência efetiva?  

Dürer – Então, eu acredito que com todo mundo aqui já aconteceu e acontecem os 

chamados “aluno-problema”, que são aqueles que sempre, não só em relação à nota, 

mas ao próprio comportamento, à conduta que não é adequada, eu pelo menos, já 

tive alguns casos em que procurei não deixar aquele aluno de lado, que até seria 

mais cômodo, “esse aí não aprende nada, então, eu não vou perder tempo!” Mas, eu 

já me vi em situação de procurar, ao invés de ter um afastamento desses alunos, 

procurar, não saber, mas pelo menos investigar quais são os motivos que levam ele a 

ser desse jeito. E isso é melhor, tanto para o professor, que vai ter se não um 

problema resolvido em sala de aula, mas pelo menos minimizado; e, para esse aluno, 

certamente é excelente, porque, muitas vezes, ele não tem... pai trabalha fora, mãe 

trabalha fora, é o mais velho da casa, mais velho assim, tem 10 (dez) anos e os 

outros são todos menores e ele é quem cuida dos outros. E não tem nem para quem 

chegar e reclamar nada. Então, isso, na maioria das vezes, descarrega onde? Na 

escola. Para ele, vai se sentir acolhido por alguém, a partir do momento em que o 

professor... é claro, não dá para fazer isso com um a um, mas pelo menos, quando 

detectar um problema, desse aluno, e buscar é... uma melhoria. Pelo menos, durante 

o tempo dele na escola, que essa vida dele seja melhor, dentro e fora da escola. E 

também incentivar a própria escola a desenvolver atividades que envolvam 

efetivamente a família e não só aquele encontro de pais e mestres, onde ficam 

grupos de pais amontoados e a escola só repassando, normalmente, os problemas da 

escola. 
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Pollyanna – Na sua fala, a gente sente que você não concebe a escola como se nós 

não fizéssemos parte dela. Eu digo, porque você falou: a escola não dá acesso à 

comunidade, embora esteja dentro da comunidade. Eu pergunto: o que é a escola, 

afinal? Quem faz a escola? Por que a gente não costuma se colocar como sendo 

também escola? Uma falha cultural, social, pessoal ou talvez tudo isso junto?... A 

escola devia se fazer mais presente na nossa concepção de escola. Embora nós 

saibamos dos problemas que temos que enfrentar dentro e fora dela, acredito que a 

gente deveria pensar e agir sobre que escola desejamos? O que eu poderia fazer para 

que a escola e também eu pudesse me aproximar dessa comunidade, na qual está 

encravada a escola? 

Dürer – Quando eu falo, na escola, eu tô me referindo, na verdade, é ao próprio 

sistema educacional como um todo. 

Anita – Lógico que a gente tem que tomar alguns cuidados em relação a essa 

questão da realidade, porque a gente fica ligando muito para essas questões mais 

assim... mas a gente não esclarece, o que é essa realidade mesmo? Porque eu acho, 

assim, que se a gente for trabalhar numa visão de realidade do “mundozinho” de 

cada um, a gente tá, praticamente, trabalhando à revelia, cada um do seu jeito, vai 

ficar tudo do mesmo jeito. Não adianta eu ficar amiga do meu aluno se eu não tiver 

o firme propósito de que ele tem que aprender alguma coisa. Eu entendo assim, que, 

tudo bem, entender os problemas dele, como qualquer pessoa tem problema e tal. 

Mas eu acho que não é por aí! Na minha concepção prática, de sala de aula, eu acho 

que a gente tem que dar ênfase a essa questão coletiva, do grupo, até porque para ele 

ter a visão de que ele não tem, não é só ele que tem problema no mundo, entendeu? 

Então, eu vejo que a Arte tem um conteúdo a ser discutido, e isso é a razão de 

estarmos ali. Se a gente for ficar dando vazão a todos os problemas dos alunos na 

sala de aula, como muitos, eu vejo que eu, para mim, eu acho que a realidade não é 

bem explorada. 

Anita faz emergir o tema da realidade que até então estava sendo voltada somente para 

a realidade do ensino da Arte, enquanto disciplina que tem conteúdo, que se pode constituir 

nos elos arte/vida, teoria/prática, vivência dentro e fora da escola. Entretanto, acima dessa 

aliança fascinante, é estarmos sempre alerta para refletir a dimensão política da educação na 

nossa prática docente, pois, como assevera Saviani (2007), tenhamos ou não consciência, a 

educação tem dimensão política: 

Dürer – É o que eu falei, tem de se procurar... 

Anita – Tá dentro daquela efervescência de aulas que você quer dar, de números, de 

horas, disso e daquilo outro, eu acho que a melhor maneira é você não privilegiar 

uns e outros em termos de dar atenção, de algo mais, envolver o máximo o grupo, 

porque se ele não se sentir parte do grupo, e se sentir que pode aprender alguma 

coisa com aquilo. 

Anita chama a atenção de Dürer para que ele não preste assistência ou privilégios 

especiais a alguns estudantes apenas, mas para a turma. Na perspectiva de Anita, há a 

necessidade de o professor motivar e desenvolver, na turma, o sentimento de pertença, no 

sentido de obter melhores resultados em prol do ensino e da aprendizagem. 
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Entretanto, Dürer, diante do que Anita lhe diz, apresenta a dificuldade que, por mais 

que ele motive ou os faça se sentirem pertencentes, é para ele uma barreira a ser transposta, 

falar de Arte Computacional quando os estudantes não têm computador. 

Dürer – É o que falei, até se procurar uma característica que seja mais geral no 

grupo, até o que e como é que eu vou tá falando já da Arte Contemporânea, do 

computador e tudo mais, se no meu grupo de alunos não tem nenhum que tenha 

computador. Então, é procurar essas peculiaridades, para que não fique falando de 

coisas que eles não têm acesso.  

Frida – E ao mesmo tempo, eles têm que saber desse computador, da internet, de 

como a Arte se apropria dessa tecnologia... Então, eu acho assim que é difícil...  

Pollyanna – Essa realidade aí tem que partir de um posicionamento do professor 

como um ser político, como um cidadão que está ali numa situação de partilha, que 

se propõe a discutir, construir, participar dessa construção conjunta. Ele tem que 

dizer essa outra realidade, uma realidade que pode ser por eles conquistada. Nesse 

momento, ele é um educador e um professor [confusão de vozes]. 

Anita – Às vezes, tem horas que a gente faz questão de relacionar a realidade... 

parece que o aluno é um ser que tá tão distante da minha realidade... 

Pollyanna – Como diria Tomás Tadeu da Silva, um extraterrestre, um alienígena, 

são realidades que se estranham mutuamente, tanto o professor pode ser visto como 

uma abstração pelos estudantes, como estes podem ser percebidos pelo professor 

como outro, do outro lado. 

Manabu – Os teóricos não só vivenciaram, eles não só conviveram com a situação, 

mas escreveram.  

Pollyanna – Sim, em geral, toda teoria ela parte da prática. 

Liz – Eu não acho não, eu acho que parte muito, dessas teorias, elas partem daquele 

posicionamento nosso em relação de considerar o outro como um “coitadinho” que 

precisa de um pouquinho de conhecimento...   

Pollyanna – Mas aí tem um fundo político, essa ideia de que você fala vicia o outro a 

permanecer no vício de pedir, e isso alimenta também a política partidária do País... 

Anita – Exatamente, meu aluno é “coitadinho”, ele vem de uma família assim, 

assim, assim... A minha função, enquanto professor educador é dizer para ele que ele 

pode avançar mais, pode conquistar mais, ter outra condição... 

Pollyanna – É! É uma atitude política. Então. É... A aula ela não se extingue só no 

conteúdo, a aula é também um posicionamento do professor como cidadão político, 

aquele que atua na pólis, quer dizer, na cidade. E também que tenta descobrir e 

desenvolver com o outro essa visão, que abre possibilidades de reinvenção de si e do 

mundo. 

Frida - É, e o Dewey coloca exatamente uma frase que fala disso aí, ele diz assim: 

aquelas questões que você nem liga (eu tô falando com as minhas palavras), que 

você muitas vezes nem sabe que elas existem, aquelas teorias que você nem sabe 

que elas existem, elas são aquelas que você segue muitas vezes. É que você, por 

exemplo, [...] a não saber se posicionar é tomar partido de outros, de outras teorias. 

Anita – É, o Dürer falou, disso que você tá falando aí, essa guerra mesmo 

tecnológica, que é a do computador, ele sugeriu como proposta um trabalho, a 

pesquisa. Quem tem computador (risos) pesquisa no computador, quem não tem vai, 

sei lá... 

Anita aponta para um mundo cada vez mais tecnologizado, mas que temos que 

observar as realidades diferentes dos sujeitos que as inventam, e, destes, uma parcela 
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considerável da população não tem acesso. Assim, o trabalho que Dürer propõe aos estudantes 

pode levar à exclusão. Essa tentativa de procurar tentar discutir e compreender a exclusão é, 

na opinião de Demo (2002), uma forma de inclusão, tendo em vista que põe e expõe a luta 

desigual e as injustiças sociais. 

Dürer, de pronto, oferece outras possibilidades de pesquisa para os que não dispõem 

do acesso a um computador, embora as alternativas por ele elencadas nem sempre estejam tão 

fáceis aos seus estudantes: 

Dürer – Tem as lan houses, o computador dos amigos, que podem ser emprestados... 

E quem não tem vai para os livros, enciclopédias...  

Anita – Então, eu vi bem aí que vocês levantaram essa questão, que, na realidade, 

ele estendeu, como uma extensão do conteúdo que foi trabalhado em sala de aula. 

Ele percebeu a realidade, eu acho que ele foi sensível nesse momento, teve uma 

sensibilidade e, de certa forma, ele tomou uma atitude política, também. 

Pollyanna – Que foi de colocar, de oferecer possibilidades outras a quem não tinha. 

Ele apontava outras formas de acessar aquela informação. 

Frida – A gente que trabalha, no momento eu não estou em escola pública, mas 

trabalhei muito tempo em escola pública, é... a gente pensa que os alunos não têm 

acesso ao computador, à internet... 

No que se refere à discussão que até então girava em torno da ideia de que a maioria 

dos estudantes da escola pública não tem acesso ao computador, a afirmação de Frida 

promove uma guinada de quase 180°, um flagrante dialético bem evidente, e que nos faz 

refletir sobre o que é mais importante para esses estudantes, na opinião dos partícipes. 

Manabu – Tem sim... 

Dürer – Vá no orkut, você vê muitos deles lá. 

Tarsila – eles têm dinheiro para pagar duas horas, três horas de internet por dia, para 

isso eles têm.  

Georgina – Eles têm muito mais do que eu, que sou professora. 

Manabu – Não saem do orkut e nem do videogame.  

Tarsila - Têm deles que andam com celular dos mais modernos, mas não compram 

livros... 

Liz – Celular mais moderno que o celular do professor. 

Dürer – E ainda reclamam quando têm que levar material para a aula. 

Manabu – Às vezes, eles estão muito além da nossa realidade (risos). 

Dürer – Além mesmo...  

Pollyanna – Mas aí, o professor, numa situação dessas, dependendo da hora e do 

assunto, de tudo, colocar essas questões, fazer uma provocação... que tem um 

significado de levar um instrumento, um elemento da tecnologia para a sala de aula 

e usar como um símbolo de poder, um indicador, um indício de que a pessoa tem 

“X” posses, porque tem aquele instrumento que é o mais caro que existe no 

comércio... 
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Anita – Então é outra reflexão, é outra reflexão, que aí você entra [com] a questão 

política, entra a questão econômica, social, psicológica... tudo isso faz parte da 

aula... a aula ela é um complexo.  

Dürer – O que é importante para mim...   

O tema evoca também contradições de leituras das realidades dos estudantes, que 

envolvem uma leitura que considere os lados de dentro e de fora da sala de aula. Foi o que 

fizeram esses professores. Em um primeiro momento, foram lidos como componentes do 

mundo da exclusão digital, e, em um segundo momento, são usuários assíduos das lan houses, 

nas quais investem pesadamente em bate-papos e jogos virtuais. Trazem à tona o fato de que 

muitos exibem os modelos mais recentes que o mercado dispõe de telefonia celular, para esses 

jovens um indicador simbólico de poder. 

A crítica vem logo em seguida, “eles têm dinheiro para isso, mas não têm para 

comprar livros ou material para as aulas”. 

Enquanto as discussões acontecem, Anita continua digerindo sua concepção de aula, 

considerando o duo conteúdo e realidade. No seu percurso, ela revê a forma fracionada como 

sua educação ocorreu e chega a uma conclusão: “tudo está interligado”. Mas é preciso 

compreender que as realidades, assim como as identidades não são uma só, são múltiplas. 

Anita – Também eu acho que é a realidade, são os conteúdos... porque a gente fala 

como se a realidade fosse uma e o conteúdo outra coisa, a realidade é tudo. Então, é 

assim, a gente foi educado, a gente teve professores, a gente teve durante todo o 

período na escola, a gente foi educado assim, como se o conteúdo não fosse 

realidade e a realidade não fosse conteúdo e tá tudo interligado... (risos). 

Pollyanna – A questão da reflexão do nosso próprio “sistema” educativo... Mas essa 

leitura aí ela é ótima... essa realidade dual, fracionária é ótima para que haja 

manutenção do capitalismo, porque se condiciona o outro a ter, a fazer uma leitura 

toda fracionada, ele nunca vai entender, nem vai se entender nessa realidade, como 

individuo, como cidadão, como parte dessa realidade, ele sempre vai se sentir uma 

“coisa” à parte, que existe num mundo lá fora e o mundo dele. E não é isso. Muitas 

vezes o professor lê a realidade escolar como um [...] que ele localiza distante dele: 

“ah! Existem os problemas da escola e dos meninos, mas aí ele pessoa, ele 

professor, não se inclui, ele não conta naquele contexto”.  

As discussões acontecem sob o prisma das correlações, das inclusões que também 

implicam em exclusões, nas pertenças, enfim, nos muitos elementos que compõem a matriz 

identitário/alteritária dos sujeitos nesses espaços interlocutivos. Como também atingem as 

formas identitárias sociais, isto é, o que até bem pouco tempo se denominava de identidade 

profissional. Entender as articulações possíveis entre esses elementos pelas lentes política, 

sociohistórica e cultural pode se constituir em um meio eficaz de agir contra os processos de 

alienação de ambos os lados, tanto pelo professor quanto pelo estudante. 
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Pollyanna – Eu só teria, é só uma coisa que, ainda em relação à técnica, que foi 

mostrada na aula de Dürer. Ele diz “essa pincelada, que é uma pincelada esticada e 

essa outra pincelada que é uma pincelada curta”. Duas situações distintas, em que 

foi dito uma coisa, e mostrada outra coisa. 

Dürer – Não é pincel! 

Pollyanna – Exatamente! Pronto! Você sabe que não é. Mas na hora lá, talvez, por 

conta da filmagem, ficou emocionado, e aí, saiu como pincelada [confusão de vozes] 

isso não significa que o pastel... 

Georgina – Não possa ser Impressionista, porque pode. 

Pollyanna – O problema é que, naquele caso, não era Impressionista. Não que na 

técnica do pastel não possamos fazer uso do pincel, pode. Só que não era aquela que 

você mostrou, porque, a técnica que usa pastel com pincel a aparência da superfície 

é lisa, bem lisinha... Então... (confusão de vozes). 

Dürer traz à tona a voz do estudante que aponta para dois conceitos bakhtinianos: o da 

polissemia, tanto como alternância, quanto como multiplicidade semântica da palavra pastel. 

O outro conceito é o da carnavalização, relativo à subversão da ordem pela ironia.   

Dürer – Aí, o aluno diz: pastel? Mas que pastel tem a ver com tinta? (risos por causa 

da dubiedade semântica da palavra). 

Os estudantes de Dürer conhecem o pastel, iguaria recheada, porém desconhecem o 

pastel tinta, médium, utilizado por artistas. Desse modo, o professor, ao ter em mente o 

contexto da turma, ironiza, valendo-se das vozes dos próprios sujeitos. Tal procedimento 

constitui uma formulação clássica de afastamento, de acordo com Barthes (1978). 

Anita - Assim Dürer, tu falou, disse que era Impressionismo e Expressionismo. 

Expressionismo não! Não deu tempo, né? Deu só Impressionismo. Depois, eu 

entendi assim, que teve subitens dentro desse conteúdo... Mas a gente vê a questão 

das cores, que já é muito mais relativa à luz, que está incidindo... a questão da tinta, 

da superfície, da pincelada, a forma definida e não definida, a questão dos artistas, às 

vezes, fazer um Ingres, um Degas. Aí tem essa questão da sensação da cor, e você 

falou da sensação da cor como sensação e da cor física no caso a tinta. 

Pollyanna – a materialidade, a concretude. 

Anita – É! Concretude e tal, e, daí, você pulou para o efeito do claro-escuro e da 

profundidade; depois você falou do contorno que tem a questão da natureza, que a 

natureza a gente não vê contorno, vê manchas, mas a pintura, o desenho, você pode 

contornar, você fez a arvorezinha, tal, tal. De repente, eu não entendi essa conexão, 

esse efeito claro-escuro, com profundidade e os contornos? 

Pollyanna – o Impressionismo aboliu a linha. 

Anita – E depois você falou do Renascimento e Realismo, talvez eu não tenha 

entendido mesmo, essa questão, assim, técnica. E depois a questão do... Você falou 

assim: que o estilo que vem “quebrando” outro, que o Impressionismo veio quebrar, 

só que no início você falou que o Impressionismo era um movimento, não foi isso? 

No início você falou movimento... [inaudível]. No início ele falou, que é outro 

subitem, que ele trabalhou, o estilo e o movimento. 

Pollyanna – Sem contar com a paisagem, que também ganha certa notoriedade... 
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Anita – Foram várias paisagens. Então, assim, essa questão do estilo e do 

movimento, aí você falou que a diferença entre um e outro estava em relação à 

duração, mas aí me pareceu que você quis colocar o Impressionismo e o 

Expressionismo como movimentos, não foi isso? Mas só que, no final, você disse 

assim, que um estilo vem “quebrando” o outro, e o Impressionismo “quebrou” o 

estilo Realista, não foi isso, no final? Só que aí houve um descompasso nessa 

questão. Um movimento e o Impressionismo. Por exemplo, se eu tivesse assistindo à 

aula, eu poderia perguntar, “mas professor, afinal o Impressionismo é um 

movimento ou ele é um estilo? E por quê?” Então, assim, de repente, porque eu faço 

isso também, às vezes, a gente não percebe os conteúdos, em parte, e acho que é... 

isso. 

Dürer – Realmente, teve momentos com problemas... que eu falei em estilo e falei, 

logo em seguida, em movimento, nessa parte aí, que um sempre é uma sequência do 

outro e vem como quebra de algumas características ou como reforço...  

 Pollyanna – os impressionistas foram realistas, se considerarmos as grandes 

correntes estilísticas básicas. Quanto à sequência e quebra, ao mesmo tempo em que 

fixavam imagens nas telas, o faziam considerando as cambiações momentâneas das 

cores em função da luz... 

Anita – Dürer você falou dessas “quebras” no início, mas também falou no final, 

fechando, entendeu? Eu achei interessante [do ponto de vista do método] isso, só 

que para mim ficou confuso [do ponto de vista do conteúdo].  

Dürer – Agora, também eu não tenho certeza, se eu deixei claro dessa forma, mas eu 

acho que eu sempre separei que estilo era até o Neoclássico e, depois, a concepção já 

seria de movimento. 

Pollyanna – E sobre a relação claro-escuro e profundidade, dentro das produções 

impressionistas que você referiu? O que você tem a dizer? 

Dürer – Bom, aí, acho que no lugar de profundidade era para eu ter falado em 

volume, que os efeitos luminosos e de cor é... que dão essa sensação de volume. 

Georgina – Por isso aí é que eu acho que a gente, eu e tu, sei lá, a gente tentou 

centrar em alguma coisa, porque se a gente for falar em Impressionismo em Pós-

impressionismo, fotografia, eles ficam doidinhos, e a gente fica doido também. Por 

isso, eu acho que deveria ter centrado mais, ou só sobre dimensões, ou só sobre 

objetos... não sei... acho que a gente deveria ter menos coisas. 

Pollyanna – Eu considerei que foi um casamento bom, ter falado em fotografia, foi 

bom porque a fotografia tem tudo a ver com essa ideia de revolução trazida pelo 

Impressionismo; o que me deixou um pouco assim, meio reticente, foi a quantidade 

de conteúdo a ser visto em uma só aula, e a quantidade de exemplos de imagens de 

diferentes momentos artísticos. Era muita informação para ser processada, pois em 

umas a gente não pode falar de claro e escuro, de luz e sombra, noutras a gente só 

pode falar de perspectivas aéreas, achatamento do espaço... 

Frida – Porque nesse caso as perspectivas, Pollyanna, ela é aérea, superposições, 

com os coloridos da atmosfera, sim e dos “volumes”, que, à medida que se afastam, 

vão perdendo a forma, a cor, eles vão se dissolvendo no ar. 

Anita – E essa diferenciação ele não poderia também ter relacionado assim, ter 

colocado independente, se houve, foi quando ele trabalhou com a preta e branca, ele 

não levou uma preta e branca; de repente, eles pudessem relacionar preto e branco e 

relacionasse a cor ao correlato tonal. 

Pollyanna – Ele até já se posicionou em outros momentos, sobre isso, e o que ele 

disse não diferiu, do que falou na primeira vez, já que ele tinha pouco tempo com os 

estudantes, então, levar o preto e branco seria um complicador para ele. Alguém 

ainda tem mais alguma pergunta? Não? Passemos, pois, para outro ponto, a trama 

autorreflexiva de Dürer enquanto colaborador. 



262 

 

Na nossa visão, do ponto de vista da observância das respostas aos verbos reflexivos, 

característicos da reflexão crítica smythiana, Dürer descreveu a contento, mas a partir da ação 

do informar, as ações que dela derivam não eclodem em sua inteireza e completude, porque 

lhes falta substância, à luz das teorias que embasam a prática docente desse professor. 

Afirmamos a carência em virtude do modo reducionista com que ele afirmou como 

sustentáculo de sua prática, suas próprias teorizações. Para nós, mesmo estas não surgiram do 

nada, pois são situadas social e historicamente. Depreendemos, nesse fluxo, ocorrer, por parte 

de Dürer, a existência da negação de todo o seu percurso formativo. 

Ao considerarmos os tamanhos das enunciações, percebemos que, em geral, são 

médias, algumas chegam a ser bem longas. Podemos depreender, a partir desta característica 

nas teorizações de Bakhtin (1988, p. 132), que “a cada palavra da enunciação estamos em 

processo de compreender, fazemos corresponder uma série de palavras nossas, formando uma 

réplica. Quanto mais numerosas e substanciais forem, mais profunda e real é a nossa 

compreensão”. É ainda Bakhtin quem vai dizer que a palavra usada na fala real, “quando um 

conteúdo objetivo é expresso pela fala viva, ele é sempre acompanhado por um acento 

apreciativo determinado” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1988, p. 132). 

Do ponto de vista da análise do discurso, com base em Orlandi (2003), sobre suas 

teorizações a respeito do Discurso Pedagógico (DP), para o qual “a atividade de dizer é 

tipificante: todo falante quando diz algo a alguém estabelece uma configuração para seu 

discurso”. Assim, o discurso de Dürer, como um todo, apresenta-se como discurso 

autoritário. Na aula videorregistrada, temos o exemplo de discurso sem tendência de 

reversibilidade ou busca da simetria entre os interlocutores, portanto, bem próximo do 

discurso autoritário. Entretanto, o discurso de Dürer, durante a Sessão Reflexiva, foi 

cambiante, em uma luta entre o discurso que o partícipe deseja polêmico e a realidade do 

discurso autoritário, de polissemia controlada e a prevalência da assimetria entre os 

interlocutores e assujeitamento ao comando. 

A aula de Dürer apresenta prevalência conteudística, pois as teorias que ele diz 

embasar sua prática são de teor conteudista. O professor não cita teóricos que contribuíram 

para a orientação de sua prática. Por isso, ele cita como ponto de partida balizador do seu 

trabalho docente um diagnóstico, por ele aplicado aos estudantes, um semestre antes, para 

detectar os conhecimentos prévios dos estudantes. O percurso da prática espelha o que foi 

posto no conceito de professor ideal, que, segundo o professor, é “aquele que não se prende às 

limitações impostas pelas condições de trabalho e também induz o seu educando a buscar 

novas formas de organizar seus novos conteúdos”. Tal como faria um educador, ele busca na 
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própria fonte – os estudantes – as possibilidades de conteúdo mais significativo, e, assim, 

tenha tempo para sistematizar o que ele julga ser mais urgente e necessário, a fim de que seja 

posto em prática, na sala de aula. Algo semelhante acontece com os conhecimentos prévios 

relativos à prática docente, que, na visão do professor, “está relacionada não somente à 

metodologia, didática aplicada em sala de aula, mas principalmente ao conjunto de ações que 

compõem o trabalho de um professor”. O que ele deixa em aberto, o algo mais, não expresso, 

ele aponta na trama heterorreflexiva, trata-se do planejamento da prática docente. A 

concepção de prática docente dürerana espelha, em parte, o conhecimento prévio sobre 

professor de Arte: 
O professor de arte é o educador que tem seu objeto de estudo e de ensino - a 

Arte/cultura – que é algo presente na vida de todo mundo, mas que pela loucura da 

sociedade atual, da velocidade, com que as informações são repassadas e também 

pelos interesses até dos governantes, dos que gerem o ensino. Então, esses objetos 

de estudo e de ensino terminam ficando bem de lado. E cabe a esse profissional, o 

professor de Arte, tornar presente para os seus educandos esse objeto. 

O termo educador remete à busca da simetria entre educador e educando, porém, não 

foi o que observamos no videorregistro da aula de Dürer. Mas a ansiedade causada pela pressa 

da sociedade atual, a qual ele se reporta, pode ser traduzida pelo volume de conteúdo para 

uma única aula. Ao observar o videorregistro de aula de Dürer, podemos perceber um 

descompasso conteúdo/tempo, no que diz respeito ao planejado e realizado. O professor, cuja 

atividade foi analisada, parece ter internalizado de modo enfático o fato de que a disciplina 

que ministra tem um conteúdo. Dürer deseja superar, anacronicamente, uma das supostas 

causas da exclusão das artes nas escolas, apontada em texto de Barbosa (1999a, p. 23), que 

parecia fazer parte do discurso circulante, de então, “que a educação no Brasil tem de ser 

direcionada no sentido da recuperação de conteúdos e que arte não tem conteúdo”. A tentativa 

de Dürer não é improcedente, contudo, o que ele considera como cerne da sua prática não se 

coaduna com o que, nos dias atuais, se tem admitido largamente como eixo norteador da 

função docente – co-constriur significado. 

5.1.2.3 Uma mescla reflexiva do ver, do ouvir e do agir colaborativamente 

A reflexão sobre o agir colaborativo como elemento construtor do conhecimento 

profissional coletivo, de acordo com Imbernón (2006), exige o desenvolvimento do 

aprendizado da interpretação, compreensão, e reflexão sobre a multiplicidade relacional do 

processo educativo e o contexto, em que esse ocorre. 
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Esse processo consiste na mediação interpartícipes, a qual compreende o emprego de 

ferramentas cognitivas para que haja avanço do partícipe cuja atividade está sob análise. Essa 

trama se inscreve na ideia de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) vigotskiana, 

perspectivada no agir colaborativo. 

O exercício dessa ação abre possibilidades para o desenvolvimento de processos 

identitário/alteritário, no qual o agir colaborativo esteja mais vivamente presente, e se 

constitua em um modo de ser e de estar na profissão, além de ser passível de desenvolver, no 

sujeito da ação, o sentido e o desejo da organização político-profissional. 

Pollyanna – Então vamos passar para as questões da Investigação Colaborativa em 

si, que trata do agir colaborativo. A primeira é: solicitei as informações necessárias 

para tornar claras, precisas e objetivas a ação de informar do Dürer? 

Pollyanna – Queremos saber se você solicitou a Dürer as informações necessárias 

para tornar claras, precisas e objetivas sua ação de informar? 

Georgina – As perguntas que eu dirigi ao Dürer sobre as questões, sobre as minhas 

dúvidas foram respondidas de acordo com as explicações que ele falou, e na 

discussão das questões foram respondidas o que eu queria. 

Pollyanna – A pergunta é: se Eu/você fiz pergunta para ele, a qual fez com que ele 

refletisse sobre a ação dele de informar, então, o foco da crítica sou eu, mesmo 

agindo sobre o outro no sentido de fazê-lo, refletir. Então, especificamente, a 

pergunta não se refere a saber se o outro respondeu ou não. E sim, qual a sua 

percepção como colaborador dele, se você, com suas perguntas, o fez refletir ao 

esclarecer sobre o informar, como primeiro verbo reflexivo. 

Tarsila – É, sugeri, eu fiz perguntas a Dürer sobre a sua aula, solicitando nas 

questões. 

Manabu – Não fiz perguntas ao Dürer. 

Anita – Fiz perguntas a Dürer em relação à teoria, às teorias que ele acredita, que ele 

sustenta, e também a respeito de algumas de natureza técnica da aula. 

Liz – Eu não fiz propriamente questionamentos, mas eu fiz uma análise da aula dele, 

enfim das minhas impressões sobre ao posicionamento metodológico do professor, e 

eu senti que ele refletiu, embora eu não tenha questionado, mas eu solicitei, eu fiz 

comentário e, no mesmo instante, eu não sei como, mas a forma que ele olhou para 

mim eu senti que ele, assim, ele refletiu de alguma maneira, ele fez uma reflexão 

porque, posteriormente, ele fez uma ressalva. Quando ele falou que a minha 

colocação teria sido importante, eu vi isso. 

Frida – Sim, eu tô satisfeita com as perguntas que fiz e com as respostas que ele deu; 

agora, como é que eu posso dizer? A questão da reflexão, assim, por parte dele, aí 

(risos), não, mas não teve nada a ver com o tipo de respostas dele, eu esperava 

outras respostas, entendeu? Apesar de eu ter feito algumas perguntas, eu não fiquei 

muito satisfeita com algumas respostas, pronto. 

Pollyanna – Bem, eu tentei fazer o máximo de perguntas possível, acho que eu 

exagerei. Minha função aqui é exatamente essa – suscitar questões. Só posso 

perceber suas concepções e reflexões sobre algo, através de questões, que, por sua 

vez, geraram repostas, e é nelas que me balizo para analisar o processo. 

Frida – Tirar leite de pedra! 

Pollyanna – Não, não é tirar leite de pedra, não, é tentar ao máximo, buscar... 

Frida – Não, eu digo assim..., mas você tem que forçar o máximo para poder ver se 

consegue espremer, o diagnóstico... 
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Pollyanna – É... outra coisa, a ideia é colocar em pauta questões que contribuam 

para evidenciar, através da autoanálise desse agir colaborativo sobre outro. Eu 

poderei analisar o processo pela somatória dessas autoanálises dos partícipes como 

colaboradores. 

Georgina – É... eu coloquei, sim, as questões, fiz questionamento a respeito dos 

conteúdos, sobre o tema em pauta, e eu acho que os questionamentos feitos no grupo 

serviram para uma reflexão, até mesmo uma verificação da parte do Dürer para que 

ele possa futuramente melhorar... na sua prática pedagógica. 

Tarsila – É, fiz algumas questões, questionei o professor sobre o enfoque dado, na 

sua explanação da sua aula. 

Manabu – Fiz questionamentos, mas só registrei no papel, infelizmente não expus 

questionamentos oralmente, na verdade, é que estão anotados, aqui no papel, eu não 

apresentei estes questionamentos. 

Pollyanna – Por quê? 

Manabu – Porque eu acho que não estavam muito bem formulados. 

Pollyanna – Mas quem disse isso? Hum?  

Manabu – Não, eu não expus, eu anotei aqui, no papel, só que não expus a verdade 

para o grupo o meu questionamento, entende? 

Pollyanna – Você acha que, com isso, contribuiu, favoravelmente, com a equipe, 

fazendo assim, com esse procedimento? 

Manabu – Não, eu não contribuí. 

Pollyanna – E para você? Você fez estes questionamentos... 

Manabu – Porque, assim, eram, eram, eram questionamentos bem..., tão..., digamos 

coisas, algo não tão detalhado, pequenos questionamentos, que eu observei na aula, 

que eu acho que não tinham relevância expor para o grupo. 

Frida – Mas pode ser bom... Pode ser grandioso... 

Anita – Sim, as duas primeiras perguntas foram em relação às teorias do que eles se 

embasaram. 

Liz – Eu não questionei com relação à teoria e prática, ou, foi, em que se baseia, 

porque, assim, eu não senti necessidade de questionar no momento; eu não senti a 

necessidade, porque eu vi que ele se utilizou um pouco da pedagogia tradicional. 

Porém, ele naquele momento de interação professor com os alunos na sala de aula, 

que ele levantou determinados questionamentos, eu vi muito, assim, interferências 

das teorias metodológicas do ensino da Arte que nós utilizamos. Mas eu vi uma 

relação entre teoria e prática. Eu não questionei, eu não senti necessidade, eu não sei 

até que ponto isso pode, eu queria até saber (risos), eu não senti essa necessidade 

porque achei positiva, assim a aula dele, entendeu? E me vi também um pouco na 

pessoa do colega. 

Frida – Eu acho que eu contribuí sim, para a reflexão do Dürer e do grupo. Eu tô 

satisfeita. 

Pollyanna – Iniciei minhas questões a ele ainda na edição de sua aula. E hoje 

inaugurei a saraivada de perguntas que foram feitas a Dürer; ainda fiz algumas 

interferências, e, por esses motivos, eu considero que contribuí para que Dürer e nós 

outros refletíssemos, trocássemos ideias sobre nossas práticas referentes ao agir 

colaborativo. 

Ao analisarmos a teia discursiva que se processa, nessa primeira questão, cujo foco era 

saber se os partícipes haviam solicitado as informações necessárias para tornar claras, precisas 

e objetivas a ação de informar do Dürer, a fim de que ele atingisse o afastamento necessário 
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ao avanço que esse costuma promover, observamos que, a maioria deles, pela autoanálise que 

fizeram, considerou que havia solicitado a Dürer os esclarecimentos necessários para o 

melhor entendimento da ação reflexiva do informar. Desses partícipes que revelaram ter feito 

questionamentos, notamos duas concepções da expressão “tornar claro”: uns declararam que 

contribuíram para os esclarecimentos necessários. Para alguns, no entanto, a visão de tornar 

clara a ação do informar se direcionava para si próprio, e não para que o outro, no sentido de 

que esse melhor visualizasse pontos que não haviam sido por ele percebidos; e, mais, 

detinham expectativas para a resposta do partícipe. Alguns, porém, declararam não ter feito 

nenhuma questão ao professor. Um desses, sob a alegação de que os questionamentos que 

dispunha eram incipientes; e o outro porque não sentiu necessidade de questionar. 

Essas duas modalidades de resistências ao agir colaborativo podem ser devido à 

solidão, característica a que é submetido o professor de Arte, na maioria das escolas, pois, às 

vezes, só existe um único professor de Arte para toda a escola. Esse modo de ser e estar 

enfraquece os laços de pertença e identitários componedores da relação eu/outro. Ou ainda, 

podemos reputar tal atitude à vivência e convivência, quase que continuada com a 

competição, na sociedade capitalista, que tendenciosamente pode conduzir os indivíduos a 

egolatria cada vez mais pronunciada. Esses últimos, ao se perceberem fora do lugar da 

colaboração, tentaram romper a fronteira que os impedia de nele localizar-se, formularam 

discurso persuasivo cuja intenção de, pela justificação, ajustamento e equivalência de suas 

considerações à condição de questionamento, inserção no conjunto dos que se pronunciaram 

como partícipes-questionadores em prol do desenvolvimento do outro. Nesse fluxo, o jogo de 

palavras em que são tecidas essas ideias transforma-se no que Bakhtin/Volochinov (1988) 

denomina de arena em miniatura, na qual a multiplicidade de planos valorativos, sociais e 

outros se interceptam em tensões que se dirigem para o convencimento do outro. Em termos 

processuais identitário/alteritários, o que foi posto nos revela as cambiações de tais processos 

em determinados contextos das interações verbais. Dito de outro modo, os enunciados são 

gerados pelas condições de produção do discurso. Porém, permanece, nessa trama, o uso 

destacado do marcador eu, que, nesse caso, assume o colorido ético do eu colaborativo. 

A questão que apresentamos, em seguida, é composta e envolve conexões entre 

diferentes temas inter-relacionados. A pergunta tem como norteador a facilitação da 

explicação de tais enlaces. 

Pollyanna – A pergunta que segue é: Facilitei a explicitação da conexão teoria-

prática pedagógica dos processos identitários, de formação das possibilidades de 

mediação do professor, para o desenvolvimento crítico e reflexivo dos estudantes 

como cidadãos éticos na sociedade? 
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Georgina – Não, eu não entendi, é muita coisa. 

Pollyanna – É assim, se você facilitou para Dürer a conexão e discussão tanto teoria 

quanto prática, sob a lente dos processos identitários e de formação? E também 

observar se a referida relação promoveu desenvolvimento crítico e reflexivo dos 

estudantes como cidadãos éticos na sociedade? 

Georgina – Sim, eu acho que sim, de certa forma eu acho que houve uma facilitação 

no sentido de que, aqui no momento, perante a discussão, mediante as questões 

apresentadas. 

Tarsila – É, as questões que eu pude colocar para Dürer tiveram essa intenção de 

trazer para a prática dele um reflexo da nossa prática e essa discussão foi acontecida. 

Manabu – Sim, com certeza facilitei porque, observando a aula de Dürer, na verdade 

eu acho que cada um dos colaboradores, [...] a palavra mais apropriada, se viram, na 

verdade, naquele momento em que ele estava ministrando a aula. Foi encontrado 

algo de semelhante do que nós fazemos também em sala de aula, você faz; com 

certeza eu contribuí com essa facilitação, no trabalho do caro amigo, colega. 

Anita – É, não perguntei diretamente a respeito desses processos, identitários e 

críticos, mas tentei fazer isso, via questionamento, a respeito da realidade dos alunos 

e do professor. 

Liz – Mais uma vez, eu tive pouca participação, no sentido de questionar o 

professor, porém eu contribuí, no sentido de, acredito que sim, que é... 

estabelecendo uma conexão teórico-prática quando no momento da minha 

participação. 

Frida – Eu creio que facilitei... todos esses processos, uma vez que tudo o que eu 

falei questionei ou comentei foi no intuito de que houvesse um crescimento, tanto da 

parte dele, como da minha, da nossa parte. Não quero que nenhum comentário, da 

minha parte, seja levado (risos) paro pessoal, mas eu creio que a gente facilita nesse 

sentido de que fala paro bem. 

Pollyanna – Bem, eu acredito que, pelo menos, eu tive a intenção de agir no sentido 

de contribuir para o estabelecimento dessa conexão teoria-prática. Apesar de a aula 

de Dürer ter sido teórica, a gente tentou trazer aqui fazer essa ponte com as práticas 

que permeiam o tema da aula dele, que era pintura impressionista, e também eu acho 

que, de algum modo, se não diretamente, mas indiretamente, a gente também levou 

essas questões à reflexão em termos de identidade profissional do professor. E 

quando a gente discute a prática de alguém, de certa forma, a gente tá tentando é... 

traçar uma visibilidade maior da pessoa, do sujeito que está à frente dessas ações, de 

quem está agenciando essa prática. Então, eu acredito que cada um de nós, inclusive 

eu como professora-formadora, que tive cada um de vocês aqui como (risos) um 

estudante e que hoje eu tenho como colegas, amigos, eu também me levei a refletir, 

por que não? Quer dizer, cada coisa que foi falada aqui eu também tomei para mim, 

cada sucesso e cada, assim, é, não vamos dizer, cada obstáculo das aulas, cada limite 

também foi um limite meu. Alguns pontos eu considerei tributários desses limites. 

Isso me levou a refletir minha prática e o meu posicionamento como professora-

formadora; quer dizer, os meus limites estão refletidos, ressaltados nos limites das 

pessoas que passaram por mim também. Então, eu talvez tenha refletido mais sobre 

o meu processo identitário profissional e sobre a minha prática profissional, talvez, 

mais profundamente do que vocês. Em termos, pois, o peso desses para mim foi 

maior, por causa da minha condição de professora-formadora. Aí eu me senti 

responsável por cada coisa que aconteceu, que eu digo, ah! Esse aqui não está tão... 

esse, então, onde foi, onde é que eu devo retomar. Assim, existem muitos pontos 

agora em que vou reconstruir a minha prática, muita coisa. São pontos de 

reconstrução, e também de posicionamento em sala de aula, que hoje eu tenho uma 

visão, uma visibilidade que antes eu não tinha, e que hoje eu tenho isso de uma outra 

forma. 

Liz – E por isso é boa a questão do conhecimento. Eu só quero reforçar a questão do 

conhecimento, que outro dia eu tava até me reportando nessa questão de a gente dar, 

repassar uma coisa de forma errônea, de um período, principalmente a gente que 
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ensina História da Arte; às vezes, a gente fala de certa forma, de um certo conteúdo, 

se reporta a alguma coisa que na realidade, às vezes, não tá correto, e depois a gente 

aprende umas coisas que você passou, muitas vezes, para o aluno [de modo] errado. 

E às vezes, você não [tem] oportunidade de consertar aquele erro naquele momento. 

Então, eu acho isso, que a gente [deve] se espelhar muito nos nossos professores, 

quando você diz que tem responsabilidade, porque é uma professora-formadora. De 

certa forma, nós, como partícipes, fomos também seus alunos, e que, muitas vezes, a 

gente, eu mesma quando tô na sala de aula, sem querer, às vezes eu tiro um 

professor como modelo, às vezes eu cito Paulo Libório, entendeu? A gente acaba 

dizendo frases ou coisas que a gente aprendeu da aula dele (Pausa). 

Pollyanna – Posso passar à próxima? 

Liz – Pode. 

Em virtude da natureza compositiva da pergunta, alguns partícipes não a 

compreenderam logo de início. Alguns responderam de modo tangencial, outros tentaram 

fazer a conversão já referida em pergunta anterior, promovendo o deslizamento do foco de si. 

Houve os que responderam objetiva, pontual e conjuntamente, revelando, pelas palavras o 

estar junto; e ainda houve aqueles que, a partir dessa questão, desenvolveram reflexões sobre 

identitariedade/alteritariedade profissional, adjuntas à resposta relativa à indagação. 

A questão apresentada em seguida é mais simples do que a anterior, mas segue o 

padrão facilitador da conexão da análise crítica com as teorias que embasam as práticas 

pedagógicas desenvolvidas no videorregistro de aula. 

Pollyanna – Na sequência, temos a questão: facilitei a análise crítica das teorias que 

entremeiam as práticas pedagógicas? 

Tarsila – Não. 

Pollyanna – Facilitei a análise crítica das teorias que entremeiam as práticas 

pedagógicas. No caso aqui foi a prática pedagógica dele. Você facilitou a análise 

crítica de algum modo? Você acha que [...]. 

Tarsila – Com as colocações que eu fiz sobre a exposição da aula do colega Dürer, 

creio que fiz aquilo que me foi solicitado dentro de analisar e fazer essa inter-relação 

com a prática e aquilo que ele deveria trazer reconstruindo o saber, a Arte, dentro da 

sala de aula. 

Manabu – Creio que tenha acontecido também essa facilitação no meu caso, a partir 

do momento em que o colaborador Dürer, transmitiu essa conexão da teoria e da 

prática. Na verdade, essa facilitação é que, na medida, do momento em que nós 

estamos analisando, observando o seu desenvolvimento como docente, creio que de 

alguma forma foi facilitado; eu analisei de uma [...] essa questão da teoria e da 

prática, na sua reflexão, no seu trabalho. 

Anita – Sim, tentei colaborar e acho que consegui, de certa forma, refletir junto com 

Dürer a respeito dessas práticas. 

Liz – Eu não, eu não sei responder se eu facilitei. Essa análise crítica, porém, eu 

acredito que eu tenha contribuído para que a sua teoria tenha sido um pouco 

reflexiva a sua prática. Eu tenho dificuldade, eu tenho muita dificuldade, de, às 

vezes, me colocar diante do outro, no sentido de, assim, de crítica, de criticar 

mesmo. Eu sempre procuro dentro desses aspectos trabalhar o paralelo entre o 

positivo e o negativo; eu não me vejo só visualizando o negativo, o crítico nesse 

sentido. 
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Pollyanna – Tentar levar o outro a pensar criticamente sobre aquela prática não se 

trata de constituir um juízo de valor, ou seja, refletir as teorias que dão sustentação a 

determinadas situações, atitudes e outros... 

Liz – Eu acredito que a minha participação tenha contribuído. 

Frida – Os meus comentários e questionamentos foram mais a respeito da análise 

crítica de conteúdos, não tanto da prática pedagógica. 

Georgina – É, a minha análise, também feita, foi em termos dos conteúdos, e eu 

creio que diante da análise feita a Dürer, do que foi abordado, eu acho que sim, 

tenha contribuído, tanto para ele, como para mim também, que me encontro na 

mesma situação de Ensino Médio; também as questões que me referi, claro que 

também pensando na minha como professora de Arte do Ensino Médio. 

Pollyanna – Bem, eu contribui para essa análise crítica, não só das teorias que 

entremeiam essa prática pedagógica, como também em termos do conteúdo; porque 

cada um fez isso, tanto da prática pedagógica, uns mais, dando ênfase a prática 

pedagógica outros mais a questão do conteúdo, porque, talvez, para uns fica mais 

fácil de ver determinado ponto, cada um tem uma visão diferente da mesma coisa. 

Mas, a gente, quero dizer, eu, o que eu posso perceber é que cada um se esforçou 

para tentar fazer essa conexão e levar a discussão e a análise de uma forma crítica. 

Às vezes, nós éramos um pouco mais incisivos, mas faz parte da própria condução 

do processo. 

A diversidade de enunciados é pronunciada. Estes vão desde o extremo da 

laconicidade expressa, através de uma só palavra, até a fartura de palavras postas quase que 

automática e psiquicamente. A despeito da simplicidade desta questão, houve quem disse não 

saber responder. Contudo, há aqueles que, apesar da brevidade discursiva, conseguiram 

condensar e encadear, de maneira lúcida e simples, a colaboração, a reflexão e a partilha. 

Outras, em função de suas vivências, no nível em que transcorreu o videorregistro, 

contribuíram e ainda estabeleceram uma via de mão dupla pelo modo como refletiram. 

A questão que ora apresentamos versa sobre a atitude dos partícipes ante os pontos 

divergentes. 

Pollyanna – Com isso, vamos à próxima questão: respeitei os pontos de vista 

divergentes? 

Tarsila – Sim, creio que fiz isso. 

Manabu – Sim, é, momentos em que cada [um] é... colaborador; os que se 

manifestaram, eu pude observar, e, com certeza, respeitando esses pontos 

divergentes nas opiniões que cada um teve sobre o trabalho do nobre colega. 

Anita – É, eu acho que não teve muitos pontos divergentes, mas, dentro daqueles 

que tiveram, a gente conseguiu respeitá-los, inclusive eu, tentei, pelo menos. 

Liz – Eu não vi muitos pontos divergentes nas reflexões de hoje, acredito que o 

grupo todo teve assim uma... foi convergente (risos). 

Frida – É, eu julgo que eu respeitei os pontos divergentes. 

Georgina – Também respeitei. 

Pollyanna – Eu procurei respeitar, na medida do possível (risos), às vezes, eu ficava 

numa posição de, mais de, como é? Bem, de às vezes completar algumas palavras 

que fugiam. Se bem que, aqui, foram tantas as convergências, como diz Liz, os 

pontos divergentes, eles não foram tão evidentes assim, ficaram subentendidos, a 
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maioria deles. Eles permaneceram subliminares. Algumas coisas aqui a gente não 

concordou; não buscamos insistir. Assim, não houve nenhum embate. 

Essa foi uma das questões que menos suscitaram divergências, impasses ou similares, 

mas põe em relevo um pouco da urgência em falar que caracteriza os componentes dessa 

equipe. Igualmente, há um tom solidário, também embutido, que pode ser exemplificado por 

outras tramas em que, quando falta palavra, alguém sempre completa. O que foi dito pode ser 

exemplificado com o que diz Bakhtin (2003, p. 271) sobre o tema: 

O ouvinte ao perceber e compreender o significado (linguístico) do discurso ocupa, 

simultaneamente, em relação a ele uma ativa posição responsiva: concorda ou 

discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo 

etc.; essa posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo o processo de 

audição e compreensão desde o seu início, às vezes literalmente a partir da primeira 

palavra do falante. 

Isto posto, podemos observar no conjunto das falas uma apropriação de termo, e, em 

outros momentos, o endereçamento. Como esses partícipes extenuados são cuidadosos no que 

dizem, as falas são curtas, objetivas, e há, em geral, marcadores que amenizam os enfatismos. 

Mesmo assim, houve ênfases. Contrariamente, um não respondeu à questão. O partícipe diz 

de sua concepção sobre o fato de existência ou não de divergências, porém, não responde ao 

cerne da pergunta ao se pronunciar. 

A sequência de perguntas prossegue com uma muito simples, que, em certa medida, 

está ligada à anterior, pois se refere ao escutar o outro. 

Pollyanna – Pessoal, atenção para a próxima pergunta: soube escutar o outro? 

Georgina – Sim, que acho que sim, para mim, todo mundo aqui soube escutar o 

outro. 

Frida – Sim. Soube escutar e aprendi muita coisa hoje. 

Anita – Sim. Hoje eu falei menos e escutei mais (risos). 

Pollyanna – Mas isso quer dizer que você colaborou? 

Anita – Tô brincando... É porque eu tava refletindo exatamente sobre isso que ela 

tava dizendo quando eu tava filmando, tava aqui, a gente tava calada, inclusive eu e 

as meninas falando, dizendo assim, não quer dizer que você não está participando 

nem quer dizer também que você está respeitando (risos), porque às vezes você pode 

se anular. Eu tentei não me anular, mas assim, é muito bom, também ouvir, bem, 

assim, eu acho que hoje, eu gostei de ouvir a Georgina, que ela foi a primeira que 

falou mais, assim, e a Frida, a Frida também, eu acho, que eu tentei contribuir, pelo 

menos, nessa primeira parte, e ouvindo também (risos). 

Manabu – Sim. Eu soube escutar. É, mesmo um pouco calado, observando, quieto, 

“na minha”, mas com certeza eu soube escutar (risos), escutei mais do que falei, na 

verdade, praticamente nem falei, somente escutei mesmo. 

Tarsila – Sim, eu creio que eu escutei e aprendi muito escutando. 

Dürer – Escutei e internalizei, acredito que tudo o que foi dito, na intenção de pôr 

em prática, ou pelo menos tentar pôr em prática as sugestões que foram feitas aqui. 
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Pollyanna – Eu tentei escutar, porque às vezes eu interferi (risos) um pouquinho, 

porque eu acho muito difícil ver que faltou a palavrinha e a gente não ajudar... Nesse 

processo que a gente tá, observando mais atentamente, eu estou me dando conta de o 

quanto é difícil para um professor sentar e escutar o outro. A gente internaliza tanto 

essa questão de ficar falando para o outro que a gente esquece de fazer o contrário. 

Aí a gente acha sempre que é urgente aquilo que tem a dizer, e aí nem sempre a 

gente para e escuta o outro. Então isso é muito importante, talvez uma das maiores 

lições que essa investigação colaborativa está trazendo para mim; é exatamente esse 

ponto, que é de ver no outro um interlocutor, o que ele tem a dizer para cada um, e, 

principalmente, para mim. E saber que não só eu tenho o direito de falar, os outros 

também têm. 

Não obstante a simplicidade da pergunta, que tem no centro o saber escutar, quando 

isso é endereçado às pessoas habituadas a falar, como é o caso dos professores, é um pouco 

difícil. Porém, não deixa de ser um exercício e uma aprendizagem. 

Um partícipe, em especial, respondeu esta pergunta de modo ilógico, pois, uma vez 

que as Sessões Reflexivas são fóruns de discussão, permanecer calado não seria a atitude que 

o contexto pede, tampouco, quando este lugar de discussão a palavra de ordem é a 

colaboração. Saber escutar subentende que na hora certa o sujeito, na acepção sociohistórica 

mesma do termo, saberá posicionar-se, pronunciar-se e viver, no sentido bakhtiniano, para o 

qual viver é posicionar-se ante os valores, ou ainda, conviver dialogalmente. A responsividade 

é fator essencial para sermos e estarmos no mundo conscientemente, mergulhados em uma 

realidade heteroglóssica (BAKHTIN, 2003). 

Existe, assim, um encadeamento entre as questões até então feitas, de modo que sejam 

atingidos níveis cada vez maiores de consciência do perceber, do analisar e de intervir. Deste 

modo, a próxima questão trata do momento apropriado para a intervenção. 

Pollyanna – A próxima pergunta é: soube esperar o momento apropriado para 

intervir? 

Georgina – Por que tem de ser eu primeiro? 

Pollyanna – Porque é para não ficar sempre do mesmo lado, porque senão a gente 

vicia. 

Georgina – Eu creio que talvez eu tenha ficado até um pouco ansiosa, no momento 

das questões (risos), certo? Porque eram assuntos que tinham a ver também comigo, 

e talvez eu tenha ficado um pouco ansiosa e, às vezes, talvez eu possa até ter 

questionado coisas demais que devia não ter questionado, não sei, mas questionei 

(risos), certo? 

Frida – Soube. E, embora a minha tendência também seja, às vezes, falar mais do 

que ouvir ou mesmo interferir quando os outros tão falando, mas eu acho que hoje 

eu soube respeitar mais de alguma forma o limite de cada colocação. 

Liz – Acredito que sim. 

Anita – Eu também, eu acho que eu tentei respeitar e consegui de alguma forma. 

Manabu – Acho que sim. Além de saber intervir no momento certo e também ouvir, 

como já falei na questão anterior, mas [...] nesse relato, na verdade, a questão de 
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inquietações, minhas, particulares, a respeito do ensino de Arte, questão do conteúdo 

que foi falado aqui, realmente eu creio que eu soube intervir na hora certa. 

Tarsila – Positivo. 

Dürer – Acredito que todas as intervenções foram nos momentos certos e 

respeitando as falas dos demais. 

Pollyanna – É, na medida do possível, eu também tentei intervir no momento que eu 

supus mais apropriado. 

Ao examinarmos a alternância de falas o “dixi”, às vezes silencioso, é percebido pelos 

partícipes ouvintes como sinal que ali encerrou a sua fala, consequentemente, o outro já pode 

assumir a alternância da fala. 

A exemplo das anteriores, esta questão foi respondida em falas curtas, às vezes 

lacônicas, outras reticentes, e as demais de modo atenuado da ação do intervir nos contextos 

discursivos. 

As questões anteriores podem condensar-se nessa que se segue, dada a sua larga 

amplitude, cujo foco está na mediação dos partícipes nos processos formativos e identitários 

do parceiro. 

Pollyanna – Uma vez terminada mais uma rodada, vamos à próxima pergunta: 

Coloquei questões, afirmei e/ou sugeri aspectos que contribuíssem em favor do 

desenvolvimento formativo e identitário dos parceiros? 

Tarsila – É, creio que pude contribuir com a questão. 

Manabu – Esqueci, você pode repetir a pergunta? 

Pollyanna – Coloquei questões, afirmei e/ou sugeri aspectos que contribuíssem em 

favor do desenvolvimento do processo formativo e identitário dos parceiros? 

Manabu – É, coloquei, é... não coloquei questões, apenas observei, como sempre. 

Anita – Questões eu até coloquei, mas não consegui visualizar e expressar também 

sugestões concretas, que pudessem levar a gente a mudar ou a transformar algumas 

coisas que ainda estão pendentes no ensino da Arte, especialmente em relação a essa 

questão da História da Arte. 

Liz – É, eu procurei contribuir com o processo formativo e identitário do colega 

quando da minha análise, da aula do colega, dando sugestões. 

Frida – Intencionalmente, eu não teci nenhum tipo de comentário ou questionamento 

sobre a prática, assim, dos parceiros, se eu contribuí foi de uma forma indireta. 

Georgina – Eu acho que devo ter contribuído também, de uma forma direta ou 

indireta. Eu acho que diante das críticas construtivas, que, acho que aqui não houve 

nenhuma crítica destrutiva e sim construtiva, eu acho que todas são válidas, para um 

aprendiz, e todos nós aqui, eu acho, temos dificuldades parecidas mesmo quando se 

tratam de diferentes níveis. 

Pollyanna – É, eu coloquei questões, sugeri coisas que pudessem contribuir em favor 

desse desenvolvimento formativo e identitário, direta e/ou indiretamente, porque 

esses processos identitários a gente acredita que perpassam essas práticas 

pedagógicas, principalmente as práticas, uma vez que meu foco investigativo parte 

daí. Então, eu, tenho buscado, é... em cada questão dessas, tentar pinçar e tentar 

colocar questões que proporcionem essa reflexão, sobre essas identidades e essas 

práticas, e a conexão que existe entre uma e outra, entre esses dois, entre esses dois 

parâmetros, que são os nossos parâmetros de estudo. 
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Essa trama discursiva apresenta-se em diferentes planos semânticos, com diferentes 

graus de alteridade, de endereçamentos, de objetivos e de ethos. Os discursos variam desde os 

muito curtos aos um pouco maiores. Mesmo alguns sendo bem pequenos, apresentam 

contradição, reformulação, e um juízo sobre uma característica e constância com que emerge 

das quais podemos inferir temporalidade. Nesses o endereçamento centra-se no eu. 

Outros se pronunciaram como colaboradores de questionamentos, porém, afirmam não 

ter podido visualizar as transformações possíveis a que tais questionamentos levariam. Estes 

apresentam ethos do enunciador, principalmente, no que diz respeito ao desejo de mudança e 

organização de sentido. Nesses notam-se ecos alteritários, embora a referência seja o eu.  

Houve os que afirmaram não ter colocado questões, entretanto, como já procederam 

em outros momentos, tentaram fazer com que suas apreciações fossem equivalentes a 

questões tributárias para o desenvolvimento do outro. 

Alguns argumentam não ter contribuído diretamente, mas afirmam tê-lo feito 

indiretamente. E este modo de posicionar-se diante do que foi posto promove uma 

apropriação de parte do que foi afirmado pelo partícipe seguinte, como maneira de iniciar a 

sua fala. Esta afirma ter contribuído de forma ampla, se posiciona em termos de análise crítica 

e, em seguida, estabelece uma ponte entre o que apontou como dificuldade e sua própria 

prática docente. 

Por fim, ainda houve os que afirmaram sua contribuição, evidenciando como 

fundamentos para o fato suas razões, objetivos e necessidades que lhes conferem sentido. 

A penúltima pergunta tem como foco a sugestão de alternativas para repensar a 

transformação da prática pedagógica sob análise. 

Pollyanna – Todos já se pronunciaram, então, vou fazer a outra questão: Sugeri 

formas e alternativas que auxiliassem o professor a repensar a transformar sua 

prática pedagógica? 

Georgina – Eu sugeri assim, no modo que as figuras foram mostradas, das figuras 

mesmo, quando tavam sendo dispostas, eu sugeri que o Dürer colocasse as figuras 

para os alunos, e, individualmente, mostrasse; aí dessa forma eu acho que eu sugeri. 

Anita – Sim, acho que as colocações feitas foram no sentido de sugerir alguma 

mudança, alguma transformação para melhor na prática do Dürer. 

Frida – Eu sugeri, com relação à prática dele, mas acredito que eu poderia ter 

contribuído mais, dado mais sugestões, até mesmo porque o fato de todas as 

questões que estavam surgindo, ele sempre tinha uma resposta para responder; 

então, assim, eu não senti muita necessidade de sugerir, porque, dentro do objetivo 

da sua prática, estava no contexto da aula, no referencial teórico; acredito que eu 

poderia ter contribuído mais, para que ele pudesse ter outras formas e outras 

alternativas. 

Tarsila – Sim, a minha sugestão foi mais no sentido de que, tanto o Dürer, quanto 

nós, partícipes, pudéssemos refletir mais sobre essa questão do ser professor e estar 

se perguntando sobre essa questão da realidade do aluno. 
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Manabu – Bem, eu tive oportunidade de sugerir, mas esperei os demais 

partícipes/colegas sugerirem, mas, chegando, próximo do meu, da minha 

abordagem, eu percebi que os demais colegas tinham as mesmas questões 

elaboradas, as mesmas sugestões que eu tinha, então eu sugeri indiretamente, no 

sentido de, concordando com a opinião dos colegas, mas eu não me expus assim, eu 

não me expus verbalmente falando a respeito das sugestões. 

Liz – Creio que devo, com a minha sugestão, ter contribuído ou não sei, mas eu fiz a 

minha colocação nesse sentido. 

Pollyanna – Bem, eu tentei fazer um “meio termo”, vamos dizer assim, e dar um 

enfoque mais político às questões que foram levantadas por Anita, por Georgina, 

Tarsila também. Então, a gente tentou traçar um paralelo entre informação e 

posicionamento do professor em sala de aula, para que ele tivesse uma atitude, 

porque, para que fosse um saber, para que esse saber professoral não seja destituído 

do seu caráter político, porque o professor, em sendo um ser político, mostra essa 

faceta política, independente do conteúdo que ele leve para sala de aula. Existem, 

pois, possibilidades de se tentar fazer com que o seu estudante pense sobre esses 

aspectos, para que ele, de posse dessa leitura, desse posicionamento, que o professor 

pode mediar, além de ser ele próprio um exemplo. Nesse caso, de leitura dessa 

realidade, que a Anita falou. Então, eu acredito que talvez esse modo de perceber 

esses conteúdos dessa maneira possa levar a cada um de nós a ter uma mudança de 

procedimento em sala de aula e também levar para os nossos estudantes, a 

visualização e a consciência de que o modo de atuar na sociedade ajuda a tecê-la. E 

por isso ela pode ser pensada diferentemente do que vinha sendo antes. Contribuir 

para o desenvolvimento, não só da leitura de mundo, mas de atuação deste sujeito 

como cidadão e/ou como re-inventor de si.  

Todos afirmaram ter contribuído com sugestões para Dürer, mesmo os que não o 

fizeram propriamente, mas sob a alegação de que as considerações realizadas foram reflexões 

que podem valer ou funcionar como suscitadoras de sugestões.  

A última pede para que o partícipe teça consideração sobre o que foi vivenciado por 

ele naquela Sessão Reflexiva. 

Pollyanna – É a próxima. Teça algumas considerações sobre o processo reflexivo 

por nós vivenciado. 

Dürer – Para mim, o processo reflexivo realizado hoje foi de grande importância. 

Primeiro, porque a reflexão foi sobre a minha prática e essa prática, a partir de 

agora, terá a contribuição de todos os pensamentos expostos aqui e não só a minha e 

de minhas leituras apenas. Então, a partir de hoje é uma prática que tem a 

colaboração de todos os que estão aqui presentes e que todos contribuíram com essa 

mudança de posicionamento, que não é uma mudança que vai se dar repentinamente, 

mas que já está sendo pensada desde o acontecimento da aula, da visualização da 

aula, durante a edição e com os comentários feitos aqui, só vem a reforçar o que eu 

já tinha pensado anteriormente. E é só a agradecer, e dizer também que da mesma 

forma que o conhecimento deve ser construído, a prática também precisa dessa 

construção, sob várias opiniões, deve ser construída sob vários aspectos 

pedagógicos. 

Tarsila – É, acredito que essa experiência vai somar muito na vida de cada um de 

nós aqui reunidos, e porque isso trouxe exatamente essa nova forma de a gente se 

ver como professor, de a gente se autoanalisar e tornar possível, nessa reflexão, essa 

construção aqui realizada; é, uma nova forma de a gente repensar o nosso trabalho e 

o nosso fazer diário em sala de aula. 

Manabu – Esse nosso momento aqui, nesse nosso trabalho, foi de bastante benefício 

para quem está falando aqui, porque foi um momento reflexivo, em que nós 
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observamos o trabalho do colega e, a partir disso, nós analisamos cada item do 

processo, do nosso trabalho em sala de aula, na nossa função como professor. 

Assim, nós estamos desenvolvendo a nossa prática em sala de aula e também, a 

partir dessa reflexão, enveredar no caminho de um trabalho construtivo, alicerçado 

na pesquisa, no estudo, na contribuição, em dar a mão ao colega, e se ver num 

espelho. É um exercício para você crescer, Intelectualmente, no seu âmbito de 

trabalho, na sua vivência como um arte-educador, sabedor da sua prática, que essa 

prática pode ser vivenciada e melhorada com o tempo. 
Anita – Bem, hoje foi bem interessante, eu lembrava uma frase que o Dürer tava 

falando [...] ele disse que já estava pensando em organizar o planejamento do 

próximo (risos), do próximo semestre. E eu disse, Dürer, não. Meus Deus do céu! A 

gente tá de férias (risos), e não pode nem ficar pensando nisso, não, Dürer, não sei o 

que... E ele disse: mas eu tenho que pensar (risos) porque... Porque minha aula [...]. 

Então eu acho que eu já tô é com medo (risos), desse próximo semestre, depois 

desses... Medo, não meeedo, que não me faça preparar, mas, assim, um medo que 

me faça avançar mais. Nesse sentido, eu vejo como um desafio mesmo. 

Liz – É, a aula de hoje, do colega, eu sinceramente, ele levou muito a questionar, e a 

refletir sobre a realidade, não só do ensino, mas essa realidade que tá presente, em 

todos os cantos, e o fato de o Dürer ter utilizado a metodologia, um pou... explorada, 

bem essa questão expositiva me levou a pensar e a refletir a situação, a própria 

situação da escola, a situação da escola. Na realidade, o método dele, a metodologia 

empregada por ele é um reflexo do próprio, assim, da própria, digamos assim, 

descaso, de certa forma, que existe dentro da escola, com relação à disciplina de 

Arte, do ensino de Arte. E me levou muito a refletir e a me ver um pouco também 

como professora do sistema, sistema público de ensino, esporádica. 

Pollyanna – É sistemática, só que não é diária. 

Liz – Ah! Sim, não é diária, por isso que eu não tava levando muito em 

consideração. É, assim, não estou de forma diária, mas dentro da universidade, 

trabalhando com período especial, em regime especial da UESPI, Universidade 

Estadual do Piauí. E então, eu achei muito assim, muito verdadeira, assim, a aula 

dele, muito verdadeira, sem máscaras, sabe? É, em mostrar mesmo a dificuldade de 

trabalhar a Arte dentro da escola, sobretudo a escola pública, e levou muito a refletir 

também sobre a minha prática, e trouxe, com certeza, me trouxe bastante 

contribuição para minha prática e, de certa forma, as colocações feitas aqui, as 

análises feitas pelos colegas levaram a mim também, a me questionar sobre o meu 

procedimento pedagógico, metodológico. Em algumas vezes, eu utilizo 

determinados recursos que o Dürer utilizou na aula dele. É, com relação às 

colocações que foram feitas, as reflexões que foram feitas em relação ao conteúdo, 

de história da Arte, também muitas vezes a gente coloca uma coisa, não sei se por 

descuido ou por ausência, mesmo de ir lá num livro, de tempo, de pesquisar melhor, 

de uma aula bem preparada, para tentar repassar isso para os alunos de uma forma 

que eles compreendam, pode ser que tenha sido um descuido, do Dürer, no sentido, 

na hora de trabalhar esse referencial teórico, levou também a me questionar sobre o 

meu tempo, em qual tempo realmente eu me dedico a preparar as minhas aulas, para 

que o conteúdo seja de fato trabalhado dentro da sala de aula, de modo que os alunos 

possam assimilar, possam compreender, entender para depois estabelecer essa 

relação, teoria e prática. 

Frida – As reflexões de hoje foram muito importantes, especialmente, para mim; eu 

vou levar um conceito de aprendizagem significativa, para eu aprofundar, cada vez 

mais. Ah! Também sobre metodologia do ensino da história da Arte, no Ensino 

Médio. Às vezes, a gente num tá preparado, e se depara com uma situação dessas 

que às vezes nunca tinha pensado como seria, como deveriam ser esses conteúdos, 

como deveria ser essa metodologia, porque são adultos, e ao mesmo tempo são 

crianças; o Dürer se referia a eles como crianças, (risos), porque acho que era a 

questão da maturidade em relação a Arte, que a gente tem que começar quase do 

zero, também com eles. Então, me fez refletir bastante sobre esse aspecto da 

pedagogia para o Ensino Médio. 
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Georgina – Eu até havia dito que não viria hoje, devido às minhas circunstâncias que 

não estão muito viáveis, mas aí depois eu fui pensar que hoje era a aula do meu 

colega e era Ensino Médio, então, de certa forma, eu estava também ansiosa para ver 

como se procedia em outra situação, com outro professor, se seria bem diferente das 

minhas e tudo. Mas eu vi também, que, na realidade não era diferente da minha 

situação. E para mim foi muito significativo, pois [me] fez pensar na questão da 

reflexão, e é mais uma experiência, mais uma soma de busca de uma multiplicação, 

de uma ação geradora de conhecimentos. 

Pollyanna – Bem, todos os encontros para mim têm sido significativos, mas hoje eu 

tenho que dizer que não sei, me tocou, talvez [...] pelo que foi apontado aqui, aí, 

tenha me causado uma reflexão mais intensa. Hoje sentimos a complexidade que é 

uma aula de Arte. O tanto de coisa que nela cabe e o professor, o administrador 

dessa multiplicidade, dessa complexidade que é uma única aula. Este exemplo 

sinaliza para a necessidade de que a gente tenha uma seletividade enorme, uma 

seletividade em relação a conteúdo, uma seletividade em relação à atitude que você 

vai tomar diante da turma que você tá trabalhando, das teorias que permeiam suas 

escolhas quando da prática pedagógica. Então, o uso das ferramentas que você vai se 

utilizar, do modo como você vai avaliar, quer dizer, hoje ficou muito mais claro o 

que diz aquela teoria que a sala de aula não começa lá, naqueles 50 minutos, ela 

começa no planejar, que o Dürer soube, tão propriamente [...] ele chegou aqui 

dizendo, repetidas vezes, eu, ele vai centrar esforços no planejar, nesse planejamento 

é que está, é nele que ele acha que reside todo o sucesso da aula. E eu acho que eu 

assino embaixo também aí, quando ele diz: a aula começa nesse planejar. Tem todo 

o seu discorrer e um re-planejar da aula seguinte. Quer dizer, o planejamento vai 

derivando desse fio condutor, que vai te levando a desenvolver o processo 

pedagógico e, no caso dos estudantes, o desencadeamento do processo de 

aprendizagem. O professor aprende para ensinar; do outro lado, na outra ponta, a 

gente tem o da aprendizagem do outro. E a gente tá ali por quê? Porque quer ser um 

facilitador da aprendizagem do outro; mas a gente tem também de ser um facilitador 

da própria aprendizagem, daí a repercussão dessas discussões para nossa prática. A 

aprendizagem não é solitária, a aprendizagem ela é tecida no coletivo, e para mim 

hoje esse coletivo foi intenso. Cada um de nós vai levando sua lição própria, para 

casa, seu dever de casa; vamos dizer assim, para ser digerido pelo nosso sistema de 

valores. Que a gente vai remoer, vai tentar digerir, discutir e tentar desenvolver, de 

algum modo, questões futuras, projetar novas aspirações. Muitas questões foram 

bem discutidas, outras, a meu ver, precisam ser mais debatidas. Eu acredito na 

vitória da discussão, das vivências, o quanto elas podem ser significativas para cada 

um de nós. O tanto que eu passei a perceber cada um de vocês diferente de antes, 

quando ainda eram estudantes, vamos dizer assim, falando metaforicamente, vocês 

eram de um tamanho para mim, hoje vocês são gigantes, na minha visão, porque 

vocês cresceram; vocês cresceram e eu também cresci junto com vocês. Assim, isso 

para mim é muito significativo, é um processo formativo, que fez com que a gente 

chegasse até aqui, fez com que a gente caminhasse e chegasse até o ponto que 

chegou. Talvez porque estivéssemos mais abertos, pelo volume de coisas que foram 

postas, e assim nós discutíamos, obrigada a todos. 

 

 

 

A Sessão Reflexiva foi desencadeada a partir da 

ação docente de Camile e efetivou-se no dia 06/10/2007, 

no apartamento da proponente durante 12 horas.   

 

 

Foto 5 - Sessão Reflexiva de Camile. 

Fonte: P. Coelho (2008). 

 

5.1.3 A reflexão sobre a prática reflexiva de Camile 
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5.1.3.1 O desencadear da reflexividade de Camile 

O processo descritivo busca munir o outro dos elementos constitutivos da ação, para 

melhor entendimento da trama compreendida entre: tema, sujeitos e contexto, onde foi 

desenvolvida a aula. 

Quadro 39 – Videorregistro – descrição. 

Fonte: Sessão Reflexiva – Autorreflexão de Camile, realizada em 6 out. 2007. 

A descrição de Camile sobre sua prática em sala de aula é concisa, obedece a uma 

disposição numérica ordinal, e, à medida que apresenta as estratégias por ela utilizadas, 

pontua aspectos temporais. Em virtude dessa característica descritiva de Camile, na qual ela 

coloca apenas os pontos que julga mais importantes, tal como foi colocada, pudemos perceber 

que houve um planejamento estratégico, em que se alternavam manifestações da professora e 

dos estudantes ao longo da aula. Na descrição feita pela professora, sua aula consta de três 

Videorregistro – descrição 

Universidade Federal do Piauí, turma de Prática de Ensino de Educação 

Artística, Prática de Ensino II, na sala 447, de alunos da Graduação Licenciatura Plena 

em Educação Artística – Artes Plásticas e Música, número de alunos: doze, mas 

compareceram apenas quatro. A sala estava organizada com as cadeiras dispostas de uma 

forma meio “normal”, tradicional. O primeiro momento foi teórico. O segundo momento 

foi da aula prática, eles já se organizaram em grupos, e, no terceiro momento, da 

socialização, uma pessoa ficou responsável pela socialização do trabalho, e as demais 

interferiram de alguma forma. Comecemos pela temática da aula que foi “As Tendências 

Pedagógicas no Ensino da Arte”, onde, inicialmente, foi solicitado aos estudantes um 

relato de memória, da memória de cada um acerca das aulas de arte que eles tiveram ao 

longo da sua vida escolar, seja no Ensino Fundamental, Médio ou já na universidade. O 

tema escolhido já estava no plano de curso da disciplina, ele já estava mesmo dentro do 

roteiro da disciplina. O fato de terem aparecido poucos alunos à aula foi por conta de que 

eles estavam fazendo estágio, que, de acordo com o plano de curso da disciplina, além 

dessa parte teórica, teria também a parte prática, de estágio. Ao serem chamados para 

essa aula, naquele momento, não puderam porque estavam em estágio nas escolas. 

E depois, entramos com a aula sobre o tema apresentado. Este momento de aula 

teve cunho expositivo, com o uso de transparências e retroprojetor. Durante o processo 

foram feitas questões, no intuito de manter um diálogo com os estudantes.  Após a teoria, 

os alunos se organizaram em grupos, pois sugerimos uma atividade coletiva, através de 

imagens recortadas de revistas e/ou desenhos; eles deveriam colocar a tendência, as 

tendências pedagógicas que foram expostas lá e que foram por eles vivenciadas. Ao final, 

os alunos ou um aluno poderia apresentar, socializar o que foi feito mostrando o exposto 

no cartaz feito por eles, comentando acerca de todas as tendências até a atual. E para 

finalizar, foi colocado um questionamento: o que, diante do exposto, das tendências, do 

trabalho realizado, que conteúdos, que temática eles levariam para aprofundar? E alguns 

alunos falaram sobre suas experiências, sobre a exposição e tendência pedagógica na 

vida futura. 
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momentos, porém, ao observar mais atentamente, percebemos que são cinco momentos, no 

mínimo: apresentação do tema, a motivação da turma, teoria, prática e socialização do 

trabalho em grupo. 

Em cada um deles gostaríamos de fazer algumas observações. Iniciemos pelo tema, 

“Tendências Pedagógicas no Ensino da Arte”. Apesar de o título estar mais afeto à pedagogia 

em geral do que propriamente voltado para o ensino da Arte, podemos citar as três linhas 

básicas pontuadas por Bittencourt (2005), relativas ao ensino da Arte no Brasil: Educação 

Artística [que não se trata da disciplina Educação Artística, apesar do nome], Educação 

Artística/Estética e Educação Estética. De acordo com a autora, a Educação Artística tem 

outras sinonímias, Visual ou Plástica, e podem seguir duas diretrizes distintas, segundo a 

concepção de Arte: caso a concepção de Arte seja a expressão, a ênfase no ensino se faz na 

livre expressão, e sofre influência teórica de Lowenfeld; se, por outro lado, a concepção de 

Arte for a da comunicação, o ensino da Arte vem tendo ênfase na percepção e na linguagem, 

seus lentes principais são Arnheim, Feldman e Dondis. Ainda na esteira da autora, a 

Educação Artística/Estética, na qual a concepção de Arte é como conhecimento, dessa forma, 

o ensino da Arte tem ênfase na apreciação e compreensão da Arte, assim os teóricos que 

defendem e embasam essa vertente são Eisner e Barbosa. A Educação Estética, por seu turno, 

concebe a Arte como valor estético e cultural, o ensino da Arte tem ênfase na política. 

Na realidade, a descrição da aula da partícipe tem cinco momentos: no primeiro, ela 

esclarece dados institucionais; no segundo, apresenta o tema e tenta motivar a turma, 

estabelecendo uma relação do tema com dados subjetivos de natureza afetiva; o terceiro é 

sumamente teórico e informacional; o quarto é de natureza prática; e o quinto a socialização 

do trabalho prático-coletivo, que teve também cunho avaliativo. Assim, diante da objetividade 

asséptica da descrição de Camile, alguns aspectos da aula videorregistrada não foram 

contemplados na ação do descrever. 

A ação descritiva, em conformidade com Liberali (2004), deve nos revelar a ação e 

seu contexto. Trata-se de uma resposta de forma detalhada e objetiva à pergunta “O que fiz?”. 

Liberali et al. (2003) defendem que quanto maior o detalhamento descritivo, tanto maior será 

a produção do afastamento ou distanciamento das ações. As pesquisadoras colocam como 

derivação do exposto maior probabilidade de geração de perguntas sobre as razões das 

opções. Por isso, a ação do descrever da partícipe responde em grande parte à questão, a 

despeito do modo generalista e sumarizado com que procedeu a descrição. 
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Ao nos debruçarmos sobre o ponto de vista da observância estrita ao plano descritivo, 

Camile antecipa elementos de ordem informativa na sua descrição, como pode ser 

exemplificado pelo excerto: 

O fato de terem aparecido poucos alunos à aula foi por conta de que eles estavam 

fazendo estágio, que, de acordo com o plano de curso da disciplina, além dessa parte 

teórica, teria também a parte prática, de estágio. Ao serem chamados para essa aula, 

naquele momento, não puderam porque estavam em estágio nas escolas. 

A descrição de Camile traz como um dos primeiros elementos componentes dessa 

ação a disposição das cadeiras em sala de aula, “a sala estava organizada com as cadeiras 

dispostas de uma forma meio “normal”, tradicional”. A maneira como descreve as cadeiras 

dispostas enfileiradas, como sendo “normal”, aponta para uma prática senão pálida de 

reflexão, se nos apresenta como atitude pedagógica de cunho reiterativo, pelo indício da 

“normalização”, esteira por onde podem desfilar ideias subliminares de estasia, as quais, por 

serem “normais”, o verniz de normalidade conferido cria lugar propício para a manutenção e 

disseminação do ideário do poder dominante. Há no enunciado a apresentação do “normal” 

como sinônimo de tradicional. Tal fato assume conotação política que não pode ser olvidada, 

considerando-se o tema em questão, o nível dos sujeitos envolvidos e o contexto em que se 

realizou. 

Assim, o foco da aula de Camile, “as tendências Pedagógicas no Ensino da Arte”, 

deveria levar informações para a discussão. Neste caso, um tema necessário, posto que o tema 

já constava no plano de curso da disciplina, porém, esta nem sempre é bem aceita pelos 

estudantes do curso de Licenciatura Plena em Educação Artística, em especial, quando os 

estudantes se consideram e/ou se identificam mais como artistas do que como professores. Eis 

um ponto de encontro do tema da formação, do conteúdo/currículo, identificação, e formas 

identitárias. 

A despeito do teor político que este tema poderia suscitar, a aula foi ministrada como 

se pudesse ser destituída dessa dimensão - a política -, que tais tendências encerram, bem 

como seus princípios geradores. Daí, a pertinência de lembrarmos as palavras de Saviani 

(2007, p. 84) sobre a relação estreita entre política e educação: “primeiramente é preciso 

considerar a existência de uma relação interna, isto é, toda prática educativa, como tal, possui 

uma dimensão política assim como toda prática política possui, em si mesma, uma dimensão 

educativa”. Saviani trata-as distintivamente, conservando-lhes as características identitárias, 

porém, as percebe como integradas por uma relação de totalidade. Ele reafirma a ideia de 

educação como ato político, como refere Freire (1996; 2000; 2007). O ideário freireano 
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defende a não neutralidade política da ação educativa, e afirma veementemente a necessidade 

de posicionamento político do educador, como modo de ser coerente com a ética profissional. 

A descrição em análise é um flagrante de que nem sempre o planejado reflete o 

realizado, a julgar pela trajetória de luta, de investimento político da partícipe no 

estabelecimento de uma cultura de resistência e de valorização profissional, a descrição não 

condiz com a atuação política da professora. 

No momento seguinte, Camile buscará nos informar sobre o seu agir prático docente 

em Arte. 

Videorregistro – informação 

As leituras que a gente tem feito, em relação à arte-educação e da educação de 

Freire, do José Carlos Libâneo, por exemplo, Saviani, que colocam a educação numa 

proposta mais de construção do conhecimento, e, junto com as teorias também, de arte-

educadores, professores de Arte como Read, Barbosa, que, dentro dessas [...]. Buscando 

essas teorias, a gente procura também, nas aulas, trabalhar nossa parte mais reflexiva 

através de diálogos, de exposição de uma temática, mas, ao mesmo tempo, buscando, na 

história de vida de cada um, elementos que se relacionem com a temática da aula. 

Quadro 40 – Videorregistro – informação. 

Fonte: Sessão Reflexiva – Autorreflexão de Camile, realizada no dia 06/10/2007. 

Na reflexão crítica, o informar deve responder à pergunta, em conformidade com 

Magalhães (2006):  O que isso significa? Ou inda, um similar deste questionamento segundo 

Liberali (2004)  Qual o significado de minhas ações? Estas questões assumem, no quadro 

maior da reflexão crítica, uma dimensão política maior do que a primeira, concernente ao 

descrever. Notamos, pois, um crescente em termos políticos, à medida que se adentra pelas 

reflexões advindas dos quatro questionamentos que compõem a sistematização da reflexão 

crítica smythiana. 

Entretanto, alguns trechos que deveriam estar na ação do informar foram adiantados, à 

semelhança de alguns de seus pares, e assim constam, de modo indevido, na ação anterior do 

descrever. A partícipe diz que busca as teorias que citou para trabalhar a reflexividade e o 

diálogo. Textualmente, Camile refere-se apenas às ações do: refletir, dialogar e 

contextualizar/mediar o assunto com as histórias de vida dos estudantes. 

A questão que gera a ação do informar visa encontrar os princípios teóricos que 

conferem suporte às ações e às construções semânticas, reveladas na prática discursiva. Isto 

posto, tem como objetivo explicar e/ou generalizar as ações através de teorias. 
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Dessarte, a ação do informar de Camile apresenta esgarçamentos, lacunas, quanto a 

não explicitação da percepção que teve de sua própria prática docente, isto é, de sua aula, 

como um todo. Há também dissonâncias no cruzamento das ideias dos teóricos por ela 

elencados e a prática docente específica da professora. 

Então, os esgarçamentos podem ser observados quando ela refere que, ao promover a 

“exposição de uma temática”, busca as teorias mais relativas à construção do conhecimento e 

ao conhecimento da Arte. Assim, a professora situa os teóricos, que ela afirma iluminar sua 

prática, em dois blocos. Um mais relacionado à construção do conhecimento, no campo da 

educação, no caso, Freire e Libâneo. E outro com teóricos mais ligados ao campo da arte-

educação, neste segundo bloco, ela ressalta Read e Barbosa. 

O ponto que concerne ao princípio da reflexão crítica parece conferir unidade. 

Contudo, ambos os teóricos por ela citados defendem que o processo educacional é político, e 

a professora não trata, pelo menos, explicitamente, desse olhar, na sua trama autorreflexiva. 

As histórias de vida que Camile usa como ferramenta mediadora e contextual podem sinalizar 

para apontamentos freireanos, como ela própria assevera.  

No segundo bloco, a despeito de Read ter influenciado à formação da maioria dos 

professores de Arte de universidades norte e sul-americanas, este responde por um ideário de 

ensino da Arte denominado de “educação através da Arte”, que tem a autoexpressão como 

característica inata ao sujeito do processo da comunicação; e, dentre outros objetivos contidos 

neste ideário, encontra-se a educação pela paz. No caso de Read, Camile não explicita o que, 

especificamente, buscou nas teorizações readeanas. Fato semelhante acontece com Barbosa, 

um expoente no ensino da Arte brasileiro, que teve passagens por muitas propostas e 

tendências, atualmente, está mais afinada com o que denomina de arte/educação voltada para 

a educação crítica, a qual apresenta fortes acentos freireanos e contornos multiculturalistas. 

Por sua vez, não há indícios na aula de Camile que nos conduzam ao multiculturalismo. 

Depreendemos que Camile fala da teoria com um emprego geral, muito mais de superfície do 

que em profundidade que confira suporte à sua prática docente. 

Como cada ação deve conduzir à seguinte, o informar leva ao confrontar, que é tratada 

no Quadro 41, a seguir. 
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Videorregistro – confrontação 

Pollyanna - Você considera que as teorias que embasam a sua prática atendem às exigências 

dos objetivos propostos para o ensino da Arte em nível fundamental? 

Camile - Eu acredito que é por gostar de trabalhar, mesmo, com Prática de Ensino na formação 

de professores, [que] eu busco sempre colocar para os alunos do curso superior um pouco dessa 

realidade do Ensino Fundamental, por também ser professora do Ensino Fundamental. E 

querendo colocar para esses alunos, para esses graduandos, essa realidade, para que eles tenham 

outro olhar sobre o ensino da Arte. Aliando a teoria aprendida na Universidade com uma 

prática que realmente torne o ensino da Arte mais significativo. [Ao notar o semblante da 

maioria a mediadora refaz a indagação]. 

Pollyanna - O seu processo formativo inicial possibilitou o domínio teórico que a sua prática 

exige? Conhecimentos e competências pedagógicas. Explique por que. 

Camile - Sim, porque eu acho que o curso de Pedagogia, que foi feito antes do curso de 

Educação Artística, me trouxe um embasamento teórico das questões educacionais, e eu 

procuro sempre buscar isso que aprendi no curso de Pedagogia, aliar ao curso de Arte, haja 

vista que o curso de Arte, muitas vezes, acaba sendo mais técnico, prático, voltado muito para o 

fazer Arte. E aí, considero que a Pedagogia me deu, não sei se condições, mas, pelos menos, 

contribuiu para que eu pudesse ver o ensino da Arte de outra maneira. E é dessa forma que eu 

procuro mostrar para os outros. 

Pollyanna - A sua prática pedagógica contribui para a formação do ser cidadão crítico, 

reflexivo, ético e atuante na sociedade? Por quê? 

Camile - É, eu acho que, por acreditar que através da educação a gente possa estar contribuindo 

para essa formação do ser crítico e atuante, eu busco, dentro da minha prática pedagógica, estar 

levando para os alunos, essa reflexão. 

Pollyanna - Sua atuação pedagógica possibilitou a conexão teoria e prática? Explique por que. 

Camile – Sempre. Eu acho que sim, porque eu sempre volto ao curso de Pedagogia, que lá, no 

curso, a gente teve todo esse embasamento das teorias de educação, não só das teorias em si, 

mas da Sociologia, da Filosofia, que, de certa forma, permitem que a gente possa estar com 

outro olhar, dentro do ensino da Arte. Considerando também a história de vida, enquanto 

pessoas que convivem com a Arte. 

Pollyanna - Destaque outros fatores que contribuíram e contribuem para o seu processo 

formativo e identitário do ser professor. Explique por que. 

Camile - Bem, as conversas que surgem, com outros grupos, não só de professores de Arte, mas 

com outras pessoas que estão na minha escola, na escola que eu trabalho. Eu acho que nesse 

diálogo, às vezes, os momentos que a gente mantém contato contribuem para esse trabalho de 

exercício na sala de aula. E os grupos: associações, associação, a ANARTE, por exemplo, onde 

os arte-educadores estão fazendo sempre essas reflexões; este grupo aqui, a Equipe Tear, eu 

acho que permite que a gente amplie essas discussões acerca do ensino da Arte. 
Quadro 41 – Sessão Reflexiva (Trama Autorreflexiva de Camile) – confrontação. 

Fonte: Sessão Reflexiva – Autorreflexão, realizada no dia 06/10/2007. 

Ao analisar se o confrontar de Camile responde ao questionamento - Como cheguei a 

ser assim? - segundo ela, a trajetória que lhe conferiu suporte teórico-pedagógico foi o curso 

de Pedagogia. 

O curso de Pedagogia, que foi feito antes do curso de Educação Artística, [...] 

trouxe-me um embasamento teórico das questões educacionais, e eu procuro sempre 
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estar buscando isso que eu aprendi no curso de Pedagogia, aliar ao curso de Arte, 

haja vista que o curso de Arte, muitas vezes, acaba sendo mais técnico, prático, 

voltado muito para o fazer arte. E, aí, considero que a Pedagogia me deu não sei se 

condições, mas, pelos menos, contribuiu para que eu pudesse ver o ensino da Arte 

de outra maneira. 

Nesse sentido, a professora prossegue sua afirmação sobre a conexão teoria e prática 

que o referido curso lhe proporcionou. 

E aí eu sempre volto ao curso de Pedagogia, que lá, no curso, a gente teve todo[grifo 

nosso] esse embasamento das teorias de educação, não só das teorias em si, mas da 

Sociologia, da Filosofia, que, de certa forma, permitem que a gente possa estar com 

outro olhar, dentro do ensino da Arte. 

A despeito de toda a fundamentação teórica que antecede o curso de Licenciatura em 

Educação Artística, Camile considera que sua prática docente atende as exigências dos 

objetivos propostos para o ensino da Arte em nível fundamental, por aliar o gosto pela 

disciplina Prática Docente, na formação de professores, e por conhecer a realidade do trabalho 

docente no Ensino Fundamental. Por essa perspectiva, Camile reúne teoria e experiência 

prática em ambas as realidades do ensino da Arte. 

Diante desse perfil e trajetória docente, a professora, ao tratar os fatores incidentes 

sobre o processo identitário ou formas identitárias, assim se reporta: 

Bem, as conversas que surgem, com outros grupos, não só de 

professores de Arte, mas com outras pessoas que estão na minha 

escola, na escola que eu trabalho. Eu acho que, nesse diálogo, às 

vezes, os momentos que a gente mantém contato contribuem para esse 

trabalho de exercício na sala de aula. E os grupos: associações, 

associação, a ANARTE, por exemplo, onde os arte-educadores estão 

fazendo sempre essas reflexões; este grupo aqui, a Equipe Tear, eu 

acho que permite que a gente amplie essas discussões acerca do 

ensino da Arte. 

O enunciado de Camile remete ao que Pineau compreende como instâncias em que 

o(a) professor(a) aprende, educa-se, forma a si próprio(a), nelas se (des)(re)constrói como 

pessoa e como profissional. Como fatores intervenientes no processo, a professora cita os 

diálogos com colegas de trabalho, as discussões e reflexões mantidas na ANARTE/PI e na 

Equipe Tear. Nessa linha de pensamento, Camile diz: “este grupo aqui, a Equipe Tear, eu 

acho que permite que a gente amplie essas discussões acerca do ensino da Arte”. Deste modo, 

contribui para novos contornos da forma identitária. 

As questões que envolvem o reconstruir estão no Quadro 42, a seguir: 
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Videorregistro – reconstrução 

Pollyanna - Agora sobre o reconstruir. Destaque como poderíamos fazer as coisas 

diferentemente? Em relação à aula dada, em relação ao processo formativo, ao ser 

professor e a prática pedagógica. 

Camile - Em relação à aula, eu acho que uma das, talvez, assim, que em outro momento 

poderia estar melhorando foi acerca do envolvimento dos alunos. Na filmagem, a gente 

percebe que uma aluna não teve participação e foi deixada de lado [...]. Eu acho que o 

momento pediria para “puxar” a aluna para ela ficar atenta a essas discussões, para que ela 

pudesse contribuir com todos da sala. Fazer com que todos realmente estivessem lá. Nas 

turmas, a gente encontra uns que falam mais, outros têm outras formas de se comunicar.  

Porém, tem o momento de chamar a atenção para essas discussões, para saber o que é que 

ela pensa, o que é que ela propõe, como ela se sente, tendo em vista que eles, no caso 

desses alunos, estavam fazendo também o estágio, ou seja, estavam e estão em exercício na 

sala de aula, como professores de Arte. 

Pollyanna - Em relação ao processo educativo? 

Camile - Justamente por isso, eu acho que um dos grandes problemas foi esse, de eu não 

ter “puxado” ela para essas discussões, porque aquela temática, de certa forma, ajudaria, 

para, até uma, não digo uma definição, mas pelo menos uma reflexão acerca da tendência 

pedagógica que ela, que nós, pudéssemos estar desenvolvendo na sala de aula. Então, um 

olhar atento ao pensamento dela, eu acho que permitiria até ampliar mais as discussões de 

como hoje está o ensino da Arte. 

Pollyanna - Então, destaque também o que fazer para introduzir as mudanças. 

Camile - É, acho que no final, quando eu coloquei, assim, a questão de como [...] que 

questões eles levariam para aprofundar, eu acredito que aí já está se permitindo que fora 

daquele espaço eles possam estar também pensando sobre a problemática do ensino da 

Arte, que pode contribuir para formação deles. Que o que a gente discutiu na aula seja 

apenas um tópico de início, para que eles possam, fora do contexto da Universidade, 

possam estar discutindo mais sobre o ensino da Arte, refletindo, buscando integração com 

outros professores. 

Pollyanna - O que você considera pedagogicamente importante na prática docente em 

Arte? 

Camile - Eu acho que é diálogo, entre os participes, entre o professor e o aluno... 

Pollyanna - E o que considera importante e necessário? 

Camile - É sempre estar relacionando a história de vida de cada um, em relação àquela 

temática, fazer essa relação com a temática e posteriormente dar indícios, assim, de que 

aquela discussão não acaba ali, mas que eles possam, fora daquele contexto com outros, 

outras pessoas, outras leituras, aprofundar estudos...  
Quadro 42 – Videorregistro – reconstrução. 

Fonte: Sessão Reflexiva – Autorreflexão de Camile, realizada no dia 06/10/2007. 

Nesse momento do reconstruir, a professora deve responder à questão: Como posso 

agir diferente? Apesar de Camile ter saído um pouco do encadeamento que as questões das 

ações que regem o processo reflexivo apontam, ela respondeu à pergunta. 
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Dessarte, Camile evidencia o seu desejo em reconstruir um fato existente em sua aula, 

ao qual assim se reporta: 

Em relação à aula, eu acho que uma das, talvez, assim, que em outro momento 

poderia estar melhorando foi acerca do envolvimento dos alunos. Na filmagem, a 

gente percebe que uma aluna, não teve participação e foi deixada de lado [...]. Eu 

acho que o momento pediria para “puxar” a aluna para ela ficar atenta a essas 

discussões, para que ela pudesse contribuir com todos da sala. Fazer com que todos 

realmente estivessem lá. 

Há dois pontos a serem observados, um acerca do envolvimento dos estudantes, que, 

neste caso, encontra-se imbricado com a questão do silêncio na sala de aula. A junção deles 

impele Camile para sua reconstrução. 

Embora a resconstrução de Camile recaia sobre uma questão não tocada por ela 

anteriormente, questão que coloca no centro das discussões o silêncio na sala de aula. Em 

função do número reduzido de estudantes em sala de aula de Camile, somando-se o fato que 

uma das estudantes, um exemplo típico de estudante que não deseja ser professora, tem 

identificação maior com o perfil de artista, colocou-se em explícito isolamento espacial em 

atitude de não-discursividade, pela adoção do silêncio, desde o início ao final da aula. Mesmo 

a professora tendo, algumas vezes, conclamado a turma à discussão em momentos variados. 

Face ao que foi dito, formaram-se dois polos em sala de aula, o que falava - o dos 

estudantes da habilitação em Artes Plásticas - e o da Música, que optou pelo mutismo. Mesmo 

considerando as interferências havidas em sala, não podemos afirmar ter havido discussão 

propriamente dita, uma vez que não houve discordâncias, dúvidas ou outros entre aqueles que 

participaram mais ativamente da aula. Sob a nossa ótica, foram apresentadas observações 

pessoais sobre alguma informação dada.  

Cabe aqui uma passagem rápida sobre a questão do professor ante o silêncio, para o 

qual é tão ou mais intrigante quanto o barulho, uma vez que somente uma pessoa se 

comportou silentemente, porém, foi o suficiente para causar um enorme desconforto sobre os 

que assistiram à filmagem da aula, o que prova que este assunto merece ser discutido. 

Tradicionalmente, o silêncio é posto como antagônico negativo da fala, positivada nos 

processos de comunicação. Há, deste modo, uma prevalência em termos valorativos do 

segundo em relação ao primeiro. Encontramos em Barthes (1978, p. 13) as razões políticas 

para a afirmação: “falar, e com maior razão discorrer, não é comunicar, como se repete com 

demasiada frequência, é sujeitar: toda língua é uma reição generalizada”. 

Investido da característica de linguagem, o silêncio, com base em Orlandi (1999), é 

por ela percebido como instrumento de comunicação, assim, posto, é passível de exercer uma 
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função incidente nos processos identitário/alteritários, visto que pode ser também concebido 

como interação. 

O silêncio é pleno de sentido, na concepção de Orlandi (2007, p. 31): “o silêncio não 

fala. O silêncio é. Ele significa. Ou melhor: no silêncio, o sentido é”. Para a autora, o silêncio 

é condição para a produção de sentido. Ela defende o silêncio como fundante, ou seja, 

defende-o como o real do discurso. A autora usa a seguinte metáfora: o silêncio fundante é o 

horizonte da linguagem. Visto que no processo comunicacional o silêncio comunica os 

sentidos “outros”, portanto, conforme Orlandi (2007, p. 53), “dizer e silenciar andam juntos”. 

Por esse motivo, é aí que a autora afirma a sua dimensão política. Então, o silêncio, em termos 

bem generalistas, encontra-se abrangido pelo campo das formas não verbais do processo 

comunicativo/interacional. 

Nas investigações de Morato (2001) sobre silêncio e interação na sala de aula, ela 

parte do pressuposto bakhtiniano de que toda conduta humana deriva da interação. Deste 

modo, Morato (2001) adota a concepção de Laplane (2000) para a qual a silêncio é 

considerado como uma modalidade particular de interação e, por isso mesmo, é um 

componente da construção e um veiculador de sentido.  

O silêncio na sala de aula pode apontar para muitos sentidos – (des)atenção, 

(des)respeito, (des)interesse, adesão/resistência, submissão/rebeldia/desafio, (in)ação e outros. 

Nestes poucos exemplos, fica evidente quão ambíguo e/ou contraditório são os significados e 

os sentidos do silêncio. Tal fato merece que nele nos detenhamos um pouco mais, pois, em se 

tratando de comunicação em sala de aula, o silêncio é uma forma de comunicação. 

No caso específico em análise, o silêncio da estudante entretece-se com 

posicionamento topológico de caráter isolante ante aos demais componentes da turma, 

gerando antípodas, exemplificadas a seguir: fala/silêncio, cinesia/estasia, 

aglutinação/isolamento, resistência/aquiescência, apatia/desafio. Contudo, é importante frisar 

que, independente da multiplicidade de sentidos que o silêncio, intencional, ou não, possa 

apresentar, ele sempre comunica, estabelece interação, imprime respostas, assume, dessa 

maneira, um posicionamento político ante os demais. 

A despeito do teor político que todo conteúdo traz em si, especialmente, o que 

compreende as “Tendências Pedagógicas no ensino da Arte”, principalmente nesse, o caráter 

político o permeia. Se Camile insinuou que seu agir pedagógico segue a linha da teoria crítica, 

a qual se rege por princípios como a dialética e a democracia, a julgar pelos teóricos que 

citou, se ela facultou a fala à turma, pela lógica desse princípio democrático, deveria, em tese, 

sob a égide desse mesmo princípio, igualmente facultar o silêncio à turma. Nessa esteira, 
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deveriam ser por nós acatados ao considerarmos que “dizer e silenciar andam juntos”, 

conforme as palavras de Orlandi (2007, p. 31). 

Assim, a complexidade e a incerteza são componentes presentes na essência do 

processo educativo. Nessa linha, qualquer que fosse a atitude da professora, ela correria risco 

de cair em uma cilada, pois lidar com o silêncio é lidar com a ambiguidade. Se, por um lado, 

ela incitasse de maneira mais incisiva a estudante a falar, poderia ser acusada de hipertrofia do 

verbalismo e hierarquização dos modos de comunicar; por outro lado, conforme as próprias 

palavras de Camile, com esta atitude, incluiria a estudante no conjunto dos participantes com 

discursividade verbal ativa. Esta poderia ser interpretada como uma tentativa de uniformizar a 

turma, e facilitar o que as teorizações foucaultinanas denominam produção de corpos dóceis, 

situação em que a um sinal da professora todos falam; outro sinal, e eles silenciam. Se, 

entretanto, a professora permitisse que o silêncio acontecesse, explícita, eloquente e 

volitivamente, ela poderia assim, ser acusada de contribuir para a segregação da estudante 

relativamente aos demais membros da sala de aula, de tratá-la de modo desigual, colocando-a 

em ostracismo ou ainda de domesticação pela exclusão dessa dimensão discursiva, ou por 

outro lado, pela tentativa de homogeneização das formas de comunicação. 

Diante do exposto, Camile poderia valer-se do silenciamento daquela estudante da 

habilitação de Música como instrumento mediacional e objeto problematizado da disciplina 

em curso, e, com base em Bakhtin (2003), que nos processos interativos o sujeito emerge do 

outro a partir da enunciação. Assim sendo, a professora poderia colocar em ação o par 

identitário/alteritário por evocar John Cage, um músico que provocou reviravolta 

(des)(re)construtiva na música do seu tempo, 4‟ 33‟‟, pois sua música era puro silêncio. Ao 

confrontar o impacto do silêncio da música de Cage com o silenciamento da realidade em 

curso, que (des)(re)construções poderiam ser apontadas? Outra forma de buscar entender o 

silêncio daquela realidade poderia ser discuti-lo em aula associado às tendências educacionais 

apresentadas, a exemplo das questões - quais delas foram as mais silenciadas no passado? E 

na atualidade? Que fatores interferiram? Muitas outras possibilidades temáticas, nas quais o 

silêncio estivesse presente, poderiam ser abordadas como, por exemplo, o das minorias 

silenciadas na sociedade que a escola não contempla nas discussões dos cursos de formação. 

Posto dessa maneira, o silêncio estaria em tela de debate como elemento 

(des)(re)construtivo na Arte e no processo educativo. Além de funcionar como desencadeador 

de reflexão, para que cada um dos estudantes-educadores expressasse suas diferentes visões 

de atitudes passíveis de serem assumidas em sala de aula. Dessarte, após uma brevíssima 

discussão sobre quão eloquente e provocador pode ser o silêncio no processo educacional, 
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entende-se que está sempre presente em maior ou menor intensidade. Se tomado como 

elemento de análise, de leitura do cotidiano quanto poderíamos dele derivar, contextualização, 

mediação, problematização, História da Arte, Música, conteúdos teóricos e práticos da Prática 

de Ensino, concatenados pertinentemente em rico processo dinâmico e essencialmente 

político, pois é sempre oportuno lembrar que educação e política são indissociáveis, assim 

como a fala e o silêncio. A afirmação anterior ganha maior consistência quando se intenta 

trabalhar o ensino da Arte, segundo a pedagogia crítica, e observando o eixo norteador do 

ensino e da aprendizagem contemporâneos – a abordagem triangular - que visam não só o 

desenvolvimento dos conhecimentos artísticos conjuntamente a uma leitura crítica de mundo. 

E nessas facetas errantes de silêncios e de palavras do texto verbal ou visual, o par 

identitário/alteritário vai se inventando de sentido, entre um e outro questionamento, tecido de 

conhecimento e poesia, amplia os horizontes do humano. 

Ao tratar do que fazer para introduzir mudanças no processo reconstrutivo por ela 

detectado, ela julga ser necessário apenas lançar questionamentos para os estudantes, como o 

fez ao final da aula. A partícipe compreende que, agindo dessa maneira, impulsiona a turma 

para além da aula, da universidade, pelo desencadeamento de novas problematizações sobre o 

ensino da Arte, o que, por seu turno, incidiria positivamente na sua construção enquanto 

pessoas-professores. Ao analisar as concepções de Camile, nos deparamos com algumas 

evidências: o processo formativo é um contínuo que não se inscreve apenas na aula e/ou na 

sala de aula; além destas, temos ainda, o relevo por ela conferido à função das 

problematizações naquele processo, e, por fim, a compreensão de espaços outros, como 

lugares formativos, além da sala de aula. 

Após a apresentação das observações, frisamos que o foco desse momento, conforme 

nossa percepção, recaiu sobre o silêncio na sala de aula, como fator interativo nas práticas 

sociais e também como tributário dos processos de subjetivação e delineamento de formas 

identitárias.  

5.1.3.2 Na urdidura alteritária 

Se as videogravações abrem margens largas para procedermos a reflexões no âmbito 

da autorreflexão, em se tratando da heterorreflexão, tão mais diversas serão. A afirmativa 

encontra abrigo no que Bakhtin (2003, p. 22-23) denomina de excedente de visão. Para esse 

autor: 
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O excedente de minha visão em relação ao outro indivíduo condiciona certa esfera 

do meu ativismo
7
 exclusivo, isto é, um conjunto daquelas ações internas ou externas 

que só eu posso praticar em relação ao outro, a quem elas são inacessíveis no lugar 

que ele ocupa fora de mim; tais ações completam o outro justamente naqueles 

elementos em que ele não pode completar-se. Estas ações podem ser infinitamente 

variadas em função da infinita diversidade de situações da vida em que eu e o outro 

nos encontramos em um dado momento, mas em toda parte e em quaisquer 

circunstâncias esse excedente do meu ativismo existe e sua composição tende a uma 

constância estável (BAKHTIN, 2003, p. 22-23). 

Nesse sentido, nos alinhamos a essas ideias defendidas pelo autor, ao analisar as 

Sessões Reflexivas (SR), principalmente as heterorreflexões, e, sobretudo, as autorreflexões 

colaborativas. Esses são lugares de luta e de confronto; mas, por outro lado, de profícuas 

trocas, em virtude da característica do ativismo, o qual prevê essa disposição do sujeito da 

ação em prol do outro, no sentido de completar-lhe algo que lhe falta, face ao lugar que 

ocupa. 

Consideramos pertinente deixar este trecho que antecedeu aos questionamentos 

estabelecidos, vez que visa esclarecer dúvidas dos partícipes sobre o contexto, alvo das 

discussões das Sessões Reflexivas (SR). 

Como primeiro foco de ação reflexiva, temos o descrever, pelo qual os sujeitos 

envolvidos nas ações enfocadas são situados. 

Como já visto em outras tramas, estas perguntas e/ou posicionamentos dos partícipes, 

sob a rubrica do descrever, sobre visualizações do que foi realizado por Camile, essas 

visualizações visam conhecer os muitos contextos imbricados na atividade em discussão. 

Neste início de trama, podemos verificar algumas características que Liberali (2007) 

apresenta como sendo típicas desse momento, em termos de capacidade linguístico-

discursiva, por exemplo, o emprego de verbos materiais, tempos do passado, conectivos 

temporais e sequenciais que organizam o evento. Contudo, há alguns usos de expressões 

avaliativas, que a autora reputa não pertencerem às características dessa ação reflexiva. 

Frida - Eu queria saber se esses alunos, no dia, eles estavam sabendo que essa aula ia 

ser uma aula, já? [confusão de vozes] Porque você... Já... 

Camile - Bem no início, que começou a disciplina, eu já tinha falado para eles que 

havia a possibilidade, que ia ser filmada uma aula [...] e tudo mais. Aí o que 

aconteceu é que eles estavam no estágio mesmo, de sala de aula e aí... 

Frida - Não, não, é o seguinte, eu queria saber se aqueles quatro alunos que 

compareceram, eles foram avisados? 

Camile - Foram. 

Dürer - E sabiam que aquela aula ali seria filmada? Porque eu achei que eles 

estavam muito bem arrumados. 

                                                 
7
 Termo que pressupõe a participação ativa do sujeito da ação. 
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Camile - É. Muito maquiadinhos... 

Manabu - É, mas a Katiane é “fashion”. 

Pollyanna - Quando estiver “no ponto”, diga. Primeiro momento, questões sobre o 

descrever. Na primeira se quer saber que observação você tem a fazer sobre a 

organização da sala e do aproveitamento do tempo? 

Dürer - Bom, na sala que eu observei, as cadeiras estavam “organizadas” 

aleatoriamente, e, com isso, até possibilitou que aquela aluna, que ficou o tempo 

todo alheia, escolhesse uma carteira separada dos outros. Se estivessem em círculo, 

por exemplo, ela já seria impedida disso. Então, acho que até contribuiu para o 

isolamento dela. 

Georgina - Eu concordo com o Dürer, porque se ela tivesse organizado a sala de 

uma forma que deixasse as quatro, mesmo porque tinham poucas pessoas, e eu acho 

que teria dado oportunidade a aluna que ficou calada falar o que pensa. 

Frida - O comentário com relação à “arrumação” da sala é o mesmo. Às vezes, eu 

acho que a gente como professor esquece um pouco disso, dessa questão de como 

arrumar as carteiras, de chegar um pouco mais cedo para fazer isso, mas isso é muito 

importante, e eu acho que eu quero falar isso para retomar, retornar ao início das 

nossas carreiras e quando a gente fazia, pois, isso é importante. 

Manabu - E como já foi falado, pelo que os demais colegas relataram a respeito da 

organização, não é fácil achar as palavras. [...]. 

Tarsila - É, a organização da sala que tá sendo debatido no descrever, e pela 

quantidade de alunos, eu acho que deu um sentido, assim, de um agrupamento, mais 

fechado, apesar de não ter sido feito o círculo, como é o mais esperado, pela nova 

metodologia de ensino. E que dá um caráter, assim, de mais participação do grupo, 

eu acho que deixou, assim, um pouco isolado, apesar do grupo ter sido pequeno, 

ficou uma coisa muito fechada ali. Todo mundo concentrado, como se estivesse 

temendo alguma coisa ou... Enfim... Essa foi a impressão que me passou. 

Anita - É uma sala enorme, muitas carteiras, poucos alunos, e a questão do tempo 

assim, que também era grande. Poderia, na minha opinião, acho que Camile poderia 

ter envolvido mais os alunos, com num sei se com perguntas, para que cada um 

fizesse a aula também, que, como tinha quatro alunos, poderia dar tempo de cada um 

questionar. 

Pollyanna - A maneira como foram dispostas as carteiras e os estudantes ocasionou 

a formação de dois grupos distintos, um grupo que participou, que ficou à frente, 

foram três, pessoas, e uma pessoa que se destacou no fundo e ficou completamente 

parada. Então, a aluna, mesmo estando parada, interferiu e influenciou quem estava 

vendo, analisando a aula. Eu acredito que deve ter interferido também na própria 

condução da aula pela professora. Se tivesse feito o círculo, talvez, as perguntas não 

tivessem escorregado pelas laterais, por conta que tava tudo livre. Então, como tinha 

pouca gente, como disse a nossa colega, Anita, talvez o processo interativo tivesse 

funcionado, se tanto as díades professor-estudante, quanto estudante-estudante 

tivessem discutido. Até no sentido de conduzir e também de construir a aula, talvez 

tivesse funcionado um pouquinho melhor, se tivesse outra disposição, e não aquela. 

Talvez fosse uma forma de colocar espacialmente aquela pessoa, de incluir, pelo 

menos, do ponto de vista espacial, da sala de aula, da arrumação da sala, de incluí-la 

no, no contexto. 

Frida - É isso, como se tivesse um só grupo. 

Pollyanna – Isso! É. 

Esta discussão, com foco no descrever a organização da sala e o aproveitamento do 

tempo, põe em evidência alguns elementos comuns nos enunciados dos partícipes, como a 

“organização” da sala, as carteiras estavam dispostas randomicamente. Essa disposição 
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proporcionou que cada estudante escolhesse onde e perto de quem sentar-se. O resultado foi a 

aglutinação de alguns à frente, e o isolamento de outra atrás. Os partícipes apresentaram em 

seus enunciados que esse modo de compor a turma não favoreceu a equidade, tanto em termo 

dialogal entre estudantes, quanto entre esses e a professora. Uma decorrência disso foi a 

assimetria, representada pela fala demasiada de uns em detrimento do silêncio de outro. 

A questão temporal que consta nas falas dos partícipes é relativa às participações 

verbais efetivadas ou ao tempo de alheamento. Ainda podemos falar no tempo reclamado por 

todos para que a professora fomentasse o diálogo. Trata-se, pois, de um tempo de partilha. 

Independente de qualquer tipo de conexão, os partícipes perceberam na disposição 

espacial das carteiras da sala de aula indiciamento para as dinâmicas a serem desenvolvidas 

durante a aula, inclusive nas dinâmicas dialógicas. Além disso, relacionaram-nas a 

temporalidades compartilhadas. 

Assim sendo, tudo o que foi até então percebido mantém estreita ligação com o fato de 

a aula ter sido filmada, pela existência de duas filmadoras em sala de aula, como veremos em 

seguida: 

Anita – A questão seguinte se refere às interferências do ambiente externo à sala de 

aula. 

Dürer - Não, durante a filmagem não percebi nenhuma interferência externa, nem de 

barulho nem de outras pessoas. 

Pollyanna – Ei, por favor, [...] Olhem, eu estava na aula, eu estava presente e tinha 

um pessoal fazendo a manutenção nos condicionadores de ar, do lado de fora. 

Apesar de ter sido do lado de fora, a zoada que estava sendo feita, produzida, era 

intensa e realmente tava atrapalhando. Inclusive o ar-condicionado da própria sala 

de aula interferiu muito na gravação. Vocês podem ter percebido que o áudio do 

DVD não é um som muito bom, por quê? Porque o ar-condicionado de lá [da UFPI] 

era extremamente barulhento. Aí, juntou o barulho do ar-condicionado da sala 

ambiente com o barulho que tava sendo feito lá fora. Inclusive, teve um dos 

“meninos” da aula que saiu para pedir a eles que fossem fazer aquele procedimento 

num outro lugar mais distante para não atrapalhar tanto. E foi por isso que vocês não 

perceberam muito, porque foi feita essa intervenção, certo? 

Georgina - Ouvi interferência sim. Deu para perceber através da gravação, quando a 

pessoa tava explicando a aula. Teve momentos [em] que eu não ouvi direito, no 

primeiro momento também [em] que aquele senhor falou, tava explicando lá um 

assunto, inclusive que não ouvi, eu tentei ouvir uma palavra, não ouvi. 

Frida - Eu só notei isso aí, uma hora, que um dos alunos levantou e foi para a porta. 

Eu vi isso. Mas eu não sei por que ele levantou, eu só vi que ele tava na porta, tanto 

que abriu um clarão, assim, na hora da aula que me chamou a atenção. 

Tarsila - Eu ouvi o barulho e tive a impressão que fosse, tipo um motor, carro, 

acelerando, alguma coisa parecida. Eu acho que interferiu um pouco como 

interferência externa na aula. 

Manabu - Como os nossos colegas falaram, eu também observei o barulho externo 

durante a aula da professora Camile. E esse barulho é como se fosse o barulho de 

uma laje caindo, de algo quebrando, e atrapalhou, na verdade, a condução da aula, 

que a professora estava desenvolvendo com seus alunos. É isso. 
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Anita - escutei o barulho, mas eu pensei que era só o ar-condicionado, quando eu 

falo de interferências, como, as que ocorrem nas minhas aulas, no Ensino 

Fundamental, a interferência é bastante! Eu pensei que fosse... [bem mais]. 

(risos/confusão de vozes). 

Pollyanna – E a última questão do descrever: houve momentos de tumulto e reações 

dos estudantes ao serem filmados? 

Dürer - Nenhuma. Reação nenhum tumulto. 

Georgina - Não foi uma reação, mas um aluno, Everardo, no momento em que ele ia 

falar, ele alterava a voz e depois diminuía. Não sei, talvez não tivessem tido 

nenhuma reação quanto à filmagem, eles pareciam bem naturais. 

Frida - Embora eles parecessem naturais, realmente, quem não soubesse podia até 

pensar que não tava sendo filmado, mas eu notei que ficou assim, faltando um pouco 

de espontaneidade. E acho que a gente sente isso, assim, na ausência de perguntas. 

Talvez se não tivesse ninguém filmando, talvez a questão das tendências 

pedagógicas [inaudível] tivessem sido mais perguntadas por iniciativa deles, 

estudantes e não só por iniciativa do professor.  

Tarsila - Bom, eu considero que não teve, digamos, problemas, além daqueles que já 

comentei, da influência externa, daquilo que houve. Tem até do comportamento dos 

alunos, em atenção aos que estavam sendo filmados, eu considerei normal o 

comportamento deles. 

Manabu - Bom, não eu percebi tumulto, mas, logo após, eu pude observar que 

alguns alunos tavam, os três alunos, de quatro, estavam como tímidos, apáticos. 

Assim, falando, limitando as palavras, alguns alunos já se sobressaindo um pouco, 

mas limitando-se a responder as perguntas que a professora estava colocando. Mas 

eu achei o ponto mais [inaudível] os próprios alunos... faltou um tempo maior para 

sua desenvoltura na aula, diante da temática. 

Anita - Pelo contrário, eu acho que deveria ter algum tumulto. (risos) Deveria ter 

tido alguma, vamos dizer assim, algumas interferências por parte dos educandos. 

Pollyanna - É tumulto não teve. Mas, como nas filmagens existiam duas filmadoras 

na sala, eu acredito que as pessoas não iriam ficar cem por cento naturais. Apesar de 

a gente conhecer algumas dessas pessoas ali, que são bem extrovertidas, a gente 

sabe que elas agiram não tão naturais. Elas agiriam diferentes se não estivessem de 

frente para duas câmeras; duas câmeras... realmente, não é nada confortável. Se estar 

de frente para uma câmara incomoda, imagina duas. Então, ou as pessoas se 

intimidaram completamente, se recolheram, como aconteceu com a pessoa que ficou 

à parte do grupo, ou elas falavam demais, como aconteceu com um, que se destacou 

cem por cento. A pessoa começa a falar muito, porque está à frente da câmera. Quer 

dizer, a pessoa nunca fica indiferente a uma câmera, ou ela se retrai ou ela se [Frida: 

solta], extravasa que chega a exagerar um pouco [Manabu: quer ser estrela!]. O fato 

é que, indiferente a ela [pessoa] não fica, é isso. 

Os partícipes após assistirem ao videorregistro da aula de Camile detectaram timidez, 

falta de maior interlocução entre os que estavam construindo a aula – professora e estudantes. 

O exemplo mais agudo dessa constatação foi o da estudante que nada falou durante toda a 

aula. E eles reputaram muito do que interferiu nessas detecções ao fator externo – a filmagem. 

Os partícipes favoreceram o esclarecimento das ações da atividade docente de Camile 

através da capacidade discursiva. A ressalva que fazemos diz respeito apenas ao âmbito da 

capacidade linguístico-discursiva, no que tange ao uso de expressões avaliativas, as quais 

ficam muito difíceis de ser evitadas, quando o partícipe se posiciona sobre o tema. 
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À semelhança das análises de outras tramas, sabemos que esta ação tem por meta 

favorecer ao melhor conhecimento da atividade docente pelo encadeamento dos verbos 

reflexivos propostos pela sistematização smthyana. Nesse fluxo, o verbo que tem por objetivo 

discutir e explicar as ações indicadas pela ação de descrever através das teorias que lhes dão 

sustentação que é o informar.  

Anita – A primeira pergunta do informar é: O que você tem a dizer sobre a relação 

educando/educador? Sobre a questão, você vai falar um pouco dessa questão do 

informar, que ela falou sobre a interação educando/educador. 

Dürer – Eu esperava mais dela, ficou aquela coisa, ela perguntava e eles respondiam. 

Frida - Eu achei que caberia mais interação, mais participação dos educandos 

durante a aula, até mesmo porque eles só participavam quando eram indagados, e ali 

terminava sendo uma resposta, retirando o seu Everardo, mas as respostas eram 

muito curtas, muito limitadas, digamos assim. Então eu achei que faltou essa 

solicitação de maior participação deles. Uma busca de alguma forma deles 

participarem mais. 

Georgina - No meu ponto de vista, assim, não houve assim uma interação entre 

professor e aluno, talvez pelo conteúdo, sobre as tendências pedagógicas. Eu não 

acho um assunto muito simples, eu sempre tive dificuldades nessa questão das 

tendências pedagógicas, e eu acho que deveria ter sido, ter tido mais explicação, eu 

acho que se tivesse sido mais explicado, com mais incentivo de perguntas, talvez, 

tivesse melhorado esse entrosamento entre, entre educando e... 

Frida - No início, quando começou a aula, que a câmera focava bem os alunos, os 

estudantes, quer dizer, mais os estudantes e menos o professor, aí eu pensei, assim, 

no primeiro momento, vai ser uma aula diferente, porque os estudantes vão falar 

mais que o professor, eu pensei assim, de início. Logo depois começou a parte 

expositiva, que o professor foi expor todo o conteúdo, o assunto e quebrou aquilo 

que começou antes com uma proposta que foi até os alunos falando, primeiro o 

Everardo, depois a Katiane, vamos dizer assim que eles informassem mais, vamos 

dizer assim, as informações partissem mais deles, e o professor seria mais aquele 

estimulador e fomentador de discussões, depois se transformou na aula mais teórica, 

expositiva e depois se tornou de novo uma aula prática em que os estudantes 

também puderam interagir e tudo. Então, eu penso que essa interação, professor-

aluno, ela se deu da forma que foi planejada pela professora [...] não posso dizer 

assim, se foi positivo ou negativo isso, eu acho que foi uma proposta de 

planejamento dela. 

Tarsila - Bom, considerando a temática das tendências pedagógicas, que é um 

assunto, temática, que remete para a história, da educação e as PCN‟s, [...] que 

normalmente tá implícito um tema muito chato, é história, essa coisa toda. Eu acho 

que a professora Camile, ela poderia ter explorado com o espaço de tempo melhor 

cada uma das tendências, dando tempo para que nesse intervalo o grupo refletisse 

com espaço maior de tempo, e essa interação fosse feita individualmente, assim, 

diante de cada, da exposição de cada um, das temáticas, ou seja, a discussão que foi 

provocada no final, sendo exposto todo o assunto, poderia ter ficado assim um 

pouco... Não sei se eu estou “pegando muito pesado”, com a colega, mas seria diante 

do questionamento, que é um assunto, muito cansativo, que remete para a história, 

para essa questão de citar exemplos etc. 

Manabu - Bom, como eu observei a aula da professora Camile, a temática 

“Tendências Pedagógicas no Ensino de Arte”, não é isso?! (risos). Pelo que eu notei, 

se houve interação entre arte-educando e o educador, mas eu observando, eu ia dizer 

que eles poderiam ser muito mais, assim, essa interação foi assim muito maior, 

porque diante muito mais abordagens sobre essa temática, tendências pedagógicas 

no ensino, no ensino da Arte, que eles tivessem uma maior participação. Eu pude 
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observar também que eles relataram, pelo menos dois alunos, sobre as suas 

vivências, como aluno do Ensino Fundamental, do Ensino Médio, faltou mais 

diálogo sobre o terceiro grau, nessa temática das tendências... 

Anita - Eu acho que faltou mais integração na parte dos slides ou nas transparências, 

para unir o que houve no início, aquela interação inicial com a final. 

Pollyanna - Do mesmo modo que a sala ficou “arrumada” em duas, vamos dizer 

assim, em dois blocos, houve também a mesma coisa com o processo interativo. O 

processo interativo se deu em momentos bem distintos, ficou fatiado, no começo da 

aula, depois um, no estudo, em equipe, e teve um momento em que todo mundo 

ficou quieto e a professora explanou, então houve também essa cisão bem distinta 

entre o processo interativo, em termos de verbalização, que não aconteceu de 

maneira uniforme, ele aconteceu do jeito que eu falei, em momentos separados, 

igualzinho aconteceu com a própria disposição da sala, que também aconteceu em 

dois momentos distintos, uma hora eles tavam enfileirados e outra hora estavam 

juntos, aproximadamente juntos, que eles estavam juntos e separados por conta 

daquela criatura que não conseguiu “se encaixar”. E, ela também vai interferir no 

processo, agora muito mais do que no primeiro momento pela ação do silêncio. 

Como já havíamos dito, na ação do informar, os partícipes discutem e explicam as 

ações apontadas pela ação reflexiva do descrever, assim, na perspectiva dos partícipes, faltou 

diálogo em dois planos, no plano interpessoal e no pano instrucional. No que respeita a esse 

último, mais especificamente, o diálogo em dois eixos: entre o tema e a vida dos estudantes; e, 

também, entre ilustração e texto. 

Isto posto, prosseguimos com a apresentação da segunda pergunta, dentre as questões 

estabelecidas, a fim de obtermos dados para uma melhor discussão e explicação das ações da 

atividade docente de Camile. 

Anita – A questão da vez é: houve insinuação de resposta? 

Dürer - Não, eu não percebi que a professora, em momento algum insinuasse 

respostas. Embora sempre os questionamentos tenham partido dela, mas não com 

insinuação de resposta. 

Frida - Especificamente, talvez não, pode até ter acontecido, mas... 

Tarsila - É, eu também não percebi nenhum problema nesse sentido. 

Manabu - Durante a aula eu não percebi nenhuma insinuação de resposta. 

Anita - Eu, eu acho que eu não entendi (risos), insinuação de resposta em relação... a 

professora teria que responder as insinuações deles? 

Manabu - Não, se a professora teria induzido a ou insinuado resposta, [confusão de 

vozes], com gestos... 

Anita - Não, não tenho nada a falar, em relação à insinuação de repostas. 

Pollyanna - Não, realmente não houve nenhum tipo de insinuação, nem verbal nem 

mímica nem gestual, não houve qualquer tipo de insinuação, de resposta, por parte 

da professora. 

Nessa questão, existiu uma convergência nas discussões sobre o fato de ter havido ou 

não insinuação de resposta por parte de Camile. Todos foram unânimes em afirmar que não 

houve qualquer tipo de insinuação de resposta por parte da professora aos estudantes. 
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Em virtude dessa afirmação, passamos para a pergunta que versou sobre a existência 

de momentos de dúvida e de erro, e como a professora agiu em relação a eles. 

Anita – A próxima pergunta: Como a professora reagiu em momentos de tumulto, 

em relação às dúvidas dos estudantes e em relação dela com o erro? 

Dürer - Com erro? 

Manabu - Não, não houve erro, situação... 

Georgina: Situação de erro não. 

Dürer - Na minha opinião, não houve situação de erro nem situação de dúvidas. 

Bom, eu acho que não houve também. 

Anita – Na pergunta se quer saber se a prática apresentada facilitou a aprendizagem 

dos estudantes? 

Manabu - Até pelo depoimento dos estudantes que derem depoimentos durante a 

aula, eu acredito que contribuiu para que eles percebessem a diferença de se 

conhecer cada uma das tendências pedagógicas em relação à formação de Arte que 

eles tiveram antes de entrar em contato com essa preparação para serem professores 

de Arte. Como cada um relatou como foram suas aulas de Arte no Ensino 

Fundamental, Médio. Então, eu acredito que, ao final, eles saíram com essa 

consciência que aquele ensino que eles tiveram, [que] conseguiram inserir o ensino 

deles dentro de uma dessas tendências e, pelo que eles mesmos disseram, não era a 

melhor tendência a ser seguida. 

Georgina - Eu acho assim que, ou os alunos já sabiam, porque não houve também, 

assim, aquela coisa, a gente não percebe que o aluno não tava alheio ao que estava 

sendo colocado. Ou eles já sabiam de tudo, e ficaram assim meio apáticos ao 

conteúdo, porque a exposição foi uma aula expositiva, não é, mas no meu ponto de 

vista, assim, lendo, a professora ficou ali presa [...] na transparência, [...] e o que eu 

pude perceber é que os alunos já sabiam, porque não houve, assim, uma troca no 

momento. 

Frida - Bem, eu senti um pouco o que a Georgina sentiu, assim, porque esse 

conteúdo também é [...] dado na Metodologia do Ensino de Arte, que é uma 

disciplina, vamos dizer, pré-requisito da Prática de Ensino. Como eu também fui 

professora da Prática de Ensino, eu ministrei esta mesma aula também para os meus 

alunos, independentemente se eles já tinham visto na Metodologia do Ensino da 

Arte ou não, até para reforçar uma vez que essas tendências pedagógicas, essas 

posturas pedagógicas, elas vão estar diretamente no nosso fazer pedagógico, nos 

estágios, no caso dos alunos, como até para que eles também tenham subsídios de 

estar também avaliando o professor, se avaliando como professor e avaliando os 

colegas também. Porque a gente, quando a gente é, como é que a gente pode dizer? 

Quando a gente entra em contato com as tendências pedagógicas, a gente vê que 

existem pontos positivos e pontos negativos, pontos que podem ser aproveitados e 

são aproveitados, vamos dizer assim. E pontos que não deveriam nunca ter 

acontecido na vida escolar, vamos dizer assim. Então é uma coisa bem crítica. É um 

conteúdo crítico. Então, essa relação para a prática só vai acontecer se ela for 

ministrada de uma forma crítica e não tão somente assim, de uma forma expositiva, 

como dizer... como uma forma, como aquela ali, que eu não lembro o nome. 

Dürer - A Tarsila. 

Frida - A Tarsila falou que é um conteúdo histórico, conteúdo chato, assim que você 

falou, então eu acho que é mais do que isso, é um conteúdo reflexivo, e a gente, 

dependendo da forma como ele é colocado para os alunos, os estudantes, e os 

estudantes também apreendem, talvez eles já tivessem visto isso na Metodologia e 

num se interessaram muito ou nunca tivessem visto também. Assim, eu penso que 

faltou uma certa criticidade na condução do conteúdo. 
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Tarsila - Bom, o que a Frida comentou a respeito da minha colocação a respeito dos 

conteúdos, das tendências pedagógicas, quando eu falei dessa questão de ser levada 

pelos estudantes, eles olharem esse tipo de conteúdo como uma coisa histórica e 

chata; é porque também quando eu estudei (risos), a gente fez isso aí, se eu não me 

engano, acho que em Psicologia II, depois em Didática, a gente estuda muito, quer 

dizer, uma quantidade de conteúdo, de uma certa forma ele [...] te faz uma 

solicitação muito, é, de uma certa forma muito contundente, assim, de questões que, 

às vezes, impede de você refletir detalhadamente, cada um, individualmente; eu quis 

dizer nesse sentido, não que isso não justifique exatamente essa questão, ser 

reflexivo; é claro que agora quanto à aula da professora Camile, eu acho que, pelo 

próprio resultado daquilo que eles apresentaram, apesar desse conteúdo ser 

[inaudível] colocado, eu acho que eles responderam, citando os exemplos pessoais, 

das suas experiências e também no trabalho demonstrado, avaliando os resultados 

apreendidos na aula. 

Nessa questão, no que se refere às dúvidas ou erros dos estudantes, a maioria dos 

partícipes considerou que a turma já conhecia o assunto ou por ele não se interessou. Suas 

afirmações se calcaram no fato de não ter existido indagações por parte da turma, elas vinham 

sempre da professora. Restou aos estudantes responderem à solicitação de Camile. 

Diante do exposto, prosseguimos com as perguntas, ainda da ação do informar, como 

os partícipes perceberam as condições oferecidas pela instituição à professora Camile? 

Anita – Nessa pergunta se quer saber: Como professor ou a professora analisa as 

condições de trabalho oferecidas pela escola ao ensino de Arte. 

Manabu - Essa aí eu acho que é para ela, Camile. 

Frida - Como ela analisa eu não sei, eu só sei que ela, vocês falaram que houve 

muita interferência de um barulho, e ela continuou dando aula apesar do barulho, 

então, de certa forma ela, não tomou uma atitude diante daquilo, de repente, porque 

que eu já vi professores fazerem isso. Ah! Ar-condicionado tá quebrado, tá calor? 

Pois pronto! Não tem aula. Vamos embora. Quer dizer... ou então o professor vai lá 

na manutenção, reclama! Ao parece, é como se ela tivesse aceitado passivamente as 

condições de trabalho... 

Anita - Ou então pode ter sido também a questão, o fato de tá sendo filmado, eu 

percebi, assim, algo em relação a isso, eu sei que isso é verídico... 

Manabu: Para não interferir. 

Anita - O fato de estar sendo filmado parece que prendeu um pouco ela, assim, 

parece que nada no mundo importava, só estar ali sendo filmado, para não atrapalhar 

a filmagem. 

Frida: Para não atrapalhar o processo... 

Dentre as possibilidades levantadas sobre a reação de Camile relativamente às 

condições que a instituição de ensino lhe colocou à disposição, houve também convergências 

– a professora pareceu impassível. A professora não toma qualquer providência no sentido de 

coibir o grande barulho que a manutenção do ar-condicionado estava provocando. 

Na perspectiva de alguns, a professora mostrou aceitar passivamente as condições de 

trabalho que a instituição lhe impingiu. Os partícipes, após discutirem sobre essa 
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impassibilidade, sinalizaram para o “efeito filmagem” sobre as pessoas. De acordo com Anita, 

Camile parecia agir como se nada no mundo importasse, a fim de não atrapalhar a filmagem. 

Na sequência de indagações do informar, se quer saber a respeito do material usado 

por Camile, se foi adequado ao conteúdo proposto:  

Anita – Agora a pergunta é sobre a adequação do material usado ao conteúdo 

proposto. Se o material usado se adequa ao conteúdo. 

Dürer - O interessante seria se o material tivesse sido realmente explorado na 

totalidade, porque faltou a utilização das imagens. 

Georgina - É usado retroprojetor, mas, como eu reconheço que ela é muito criativa, 

ela deveria ter usado também [...] na questão dos recursos, mais criatividade para 

esta aula; por exemplo, digamos que as tendências pedagógicas eles já sabiam que 

haviam tido e que este conteúdo já tinha sido visto em outros momentos, poderia ter 

proposto dramatização, uma coisa, na hora de explorar o conteúdo. 

Frida - Eu acho que foi adequado para o planejamento dela. O que ela planejou, o 

material que ela usou combinou, vamos dizer assim, com a metodologia de aula que 

ela aplicou naquele momento. 

Tarsila - Bom, eu creio que, de acordo com o que a Camile apresentou no seu 

planejamento, na sua aula, usando o recurso do retroprojetor, a única coisa que 

talvez ela poderia fazer para fugir um pouco dessa, quebrando um pouco essa rigidez 

dela sozinha apresentando, talvez poderia ser solicitado que um dos alunos 

participasse dessa leitura, não sei, talvez, uma sugestão aí para a gente, até para mim 

mesma, como professora. 

Manabu - Acredito que a professora Camile, como já disseram, é criativa, bem, acho 

que é capacitada, e esse seu trabalho, acredito que ela foi fiel no seu planejamento, 

os recursos, mas num determinado momento eu achei que ela poderia também 

explorar aquelas figuras que estavam na transparência, ao lado dos textos, dos 

tópicos que falavam das tendências pedagógicas, faltou uma maior exploração, uma 

maior análise, daquelas figuras com o texto, esse, esse diálogo com os alunos. 

Anita - Bem, a partir do... porque penso que a aula deve ser uma provocação, uma 

grande provocação, que a gente está aprendendo ainda a trilhar por esse caminho, 

que a gente aprendeu que a aula seria eu ouvir o outro está falando. Então, para mim, 

eu acho que hoje a gente tá desconstruindo essa ideia, por isso eu acho que faltou 

mais essa provocação, em relação a alguns dos conteúdos, com aquilo que foi 

proposto, aliás, alguns dos materiais como foi proposto pelo conteúdo proposto; 

enfim, eu senti um certo medo, num sei se da professora comigo, num sei se em 

relação a questão da filmagem, posso até estar repetindo aqui alguma coisa que eu já 

falei ou se, em relação também, devo ter tido algum desconforto com a questão do 

número reduzido de algumas, num sei que, gostaria depois de saber, a respeito disso. 

Pollyanna - Houve a adequação do material, ela soube utilizar o material que estava 

propondo às pessoas, só achei que foi muito convencional, não saiu, em nenhum 

momento, do padrão. Fez aquela aula tradicional, mas faltou o diálogo, entre 

estudantes e ilustração/texto. Concordando com o que a Anita falou, que o professor 

deve ousar, assim, o professor de Arte, principalmente. Ele deve ser, pelo menos em 

alguns momentos, aliás, a gente precisa aprender a ser aquele professor que é 

considerado o conceito de „professor propositor‟, que é aquele professor que une a 

pesquisa, ele une o fazer artístico, num projeto comum e o projeto dele mesmo, ele 

faz da aula uma orquestração do estético, um momento estético no seu fazer. Então, 

eu acredito que talvez a gente tenha que instigar mais, a gente não tem que ser só 

técnico, eu acho que isso aí é uma coisa que não pode ser também, chegar e colocar 

ali e acabou. Pois é, então... 

[confusão de vozes] 
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Nesse momento, contrariamente aos anteriores, as convergências não foram tantas. 

Uns consideraram que foi adequado, mas com ressalvas: deveria ter havido a participação dos 

estudantes quando da exibição das transparências, explicação e discussão das ilustrações e do 

texto. Outros consideraram que o uso do retroprojetor contribuiu para a apatia dos estudantes, 

os quais ela supunha conhecer o assunto. Assim, sugere outra dinâmica à aula, como a 

dramatização.  

Depois de todos se pronunciarem, foi lançada a pergunta do confrontar que deu 

sequência ao processo, o qual visou saber se as teorias que embasaram as práticas de Camile 

foram adequadas ao tema da aula. 

Dürer - Mas isso aí é só para Camile, essa pergunta, não? 

Pollyanna - É para todo mundo. 

Frida - Ela já respondeu. 

Anita – As teorias que embasam a prática pedagógica de Camile se adequam ao 

tema da aula? 

Dürer - Então, ela citou teóricos da Pedagogia e da Educação como um todo e, no 

entanto, o tema da aula dela realmente era “Tendências Pedagógicas”, então se 

enquadra perfeitamente às teorias citadas por ela com a temática da aula. 

Georgina - É exatamente o que, de acordo com o conteúdo, “Tendências 

Pedagógicas”, e ela citou os teóricos; eu concordo que realmente ela tenha seguido 

as tendências, os teóricos. 

Frida - Sim, a temática da aula tá de acordo com os teóricos. 

Tarsila - Também concordo que ela seguiu, diante da temática, concordo que os 

teóricos realmente pregam o respeito às tendências pedagógicas. 

Manabu - Bom, é praticamente o que eu ia dizer, concordo com as minhas colegas 

também [sobre] essa questão, e achei muito interessante também sobre o diálogo, na 

verdade, ela foi vista em sala de aula, no trabalho com os alunos. 

Anita - Bem, eu não concordo, assim, no todo que essas teorias, que foram citadas 

por Camile, no caso, a dialogicidade, a questão da, da construção do conhecimento 

tenha sido realmente, né, explorado, adequadamente. Não seria, assim, o termo 

assim, mais explorado dentro da temática, da aula, foram as tendências pedagógicas, 

mas o que realmente, são essas tendências? São adequadas, só que eu não vi uma 

conexão, vamos dizer assim, mais clara, bem estampada em relação a essas teorias 

que ela defende naquela aula específica, nesta aula específica. 

Pollyanna - Eu me alinho com o pensamento de Anita, quando ela diz que ela 

deveria ser melhor... Esses autores que ela diz fundamentar sua prática docente, 

esses autores poderiam dar um suporte mais substancioso, ela poderia explorar mais 

intensamente, com mais criticidade, porque tanto o Saviani, quanto o Libâneo são 

um pouco mais contundentes nas questões políticas, principalmente na questão 

política organizacional. E, quando ela fala que também usa o diálogo... ali houve 

diálogo, mas faltou uma intensidade maior, se a teoria do dialogismo vai 

fundamentar sua prática pedagógica, então, vamos usar isso com mais veemência, 

com mais intensidade. Eu acho que faltou uma dose maior. Tudo que ela disse 

fundamentar sua prática, é verdadeiro só que, em uma dose bem homeopática, é uma 

dose baixa. Faltou uma consistência maior. Eu senti isso. 

Frida - Porque justamente eu respondi com relação ao tema, mas se a gente for 

relacionar à metodologia aplicada na aula, aí eu até tinha pensado em termos de 
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metodologia, mas quando eu ouvi a palavra tema, conteúdo, porque relacionando à 

metodologia, realmente, quando ela cita construtivismo, ela cita diálogo a gente 

esperava a construção do conhecimento feita de uma forma mais ativa, porque ela já 

trouxe o conhecimento pronto, ela já expôs na transparência tudo aquilo que iria ser 

dito, claro que ela disse mais, além disso, mas já trouxe a coisa praticamente pronta. 

Então, de certa forma, fugiu da questão do construtivismo que ela tinha afirmado 

inicialmente. 

O confrontar se volta para o contexto sociohistórico da relação professor-estudante. 

Neste momento, segundo Liberali (2006) e Magalhães (2006), é discutida a pertinência de 

agires específicos em determinada prática docente, na qual os elementos componentes estão 

situados sociohistoricamente. 

De modo geral, os partícipes que não estabeleceram liames mais profundos em termos 

relacionais consideraram que as teorias foram adequadas à prática docente de Camile. Porém, 

alguns não comungaram com essa linha de pensamento, e a ele se contrapuseram, 

apresentando como argumento a palidez dialógica interpessoal, texto/metatexto e 

teoria/prática. Além do exposto, foi apontado anêmico teor e posicionamento político da 

professora frente ao tema, principalmente, ao considerarmos os autores que ela elencou como 

lentes de sua prática docente. 

Outros pontos de vista foram apresentados, como a contradição que uma das partícipes 

percebeu; a contradição entre o discurso de aparência construtivista e a prática da professora, 

que já leva para a sala de aula o conhecimento praticamente construído. 

Assim, após as discussões sobre essa questão, passamos para a seguinte do confrontar, 

que muito se assemelha à anterior, só que tem como objetivo saber se as teorias que 

embasaram a prática de Camile conduziram-na a uma prática política mais atuante. 

Anita – Nesta pergunta se visa saber se as teorias, no caso as teorias que embasam as 

teorias que embasam a prática pedagógica a levaram a uma ação política mais 

atuante na prática? 

Dürer - Bom, então, mesmo ela tendo citado esses teóricos que embasam a prática 

dela, eu acho que a ação política, até mesmo do convencimento, no caso da aluna 

que ficou alheia durante a aula toda, faltou essa ação política para convencer aquela 

aluna a participar da aula. Procurar uma forma de fazer essa aluna se motivar a 

participar da aula. 

Georgina - A minha resposta é não. Acho que não também, pela seguinte forma, 

também da questão da aluna, ter ficado, também, de fora. 

Frida - A meu ver, teve um depoimento no final, depoimento de um aluno, que disse 

assim: “a tendência é a gente levar a tendência da nossa sala de aula”, uma coisa 

assim, que ele falou, acho que nesse momento, houve uma sensibilização política no 

sentido de que ele se viu levado a, na sala de aula, assumir uma identidade, uma 

postura não é simplesmente escolher uma tendência, para a gente ser, mas a gente ter 

uma consciência de que a gente tende para um lado, paro outro ou a gente cria a 

nossa própria metodologia. 
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Tarsila - Eu considero que não houve essa colocação em prática na sala de aula com 

aquilo que é solicitado pelo construtivismo, exatamente por aquilo que já foi 

apontado. [...] Os alunos, a gente pode dizer que eles apontaram soluções, em termos 

de apenas reproduzir aquilo que foi demonstrado pela professora [...] o assunto, a 

gente não pode dizer que houve uma reflexão mais aprofundada em termos daquilo 

que a teoria do construtivismo, desses autores enfatizam. 

Manabu - Falar dessa atuação política na sala de aula, de uma ação mais 

consciente... além do mais não houve uma ação política assim tão... 

Anita - Eu continuo a colocar essa questão do termo que, para muitos pode ser um 

tema repetitivo, mas que ao mesmo tempo pode ser explorado [...] por vários 

ângulos; é preciso encontrar esses ângulos e a partir disso construir uma ação 

política, embora essa ação política não tivesse sido demonstrada na hora, ali naquela 

aula, mas eu acho que houve um ensaio dela, quando ela falou assim, que a gente 

leva para refletir; eu não me lembro bem quais eram as palavras que ela falou, mas 

ela quis dizer que a gente, que vocês levam para... (me ajudem, por favor!) 

aproveitar, parece, para aproveitar. 

Manabu - aprofundar. 

Anita – Aprofundar. Eu acho que a ação política requer isso, ela requer um 

aprofundamento; e houve muita informação, talvez num outro momento, talvez, 

tivesse faltado, no final da aula, dizer: “na próxima aula nós iremos retomar e 

aprofundar tais aspectos de tais tendências e nos levarão a alguma posição, nossos 

posicionamentos na prática”, acho que faltou isso. 

Pollyanna - Bem, do meu modo de ver, houve um posicionamento, porque a política 

está em todos os fazeres, se o professor ministrar uma aula, de determinado modo ou 

de outro modo, ali tem um posicionamento político, o conhecimento que está sendo 

colocado, discutido, existe uma política atrelada a isso. Então, a gente nunca deve 

esquecer, o conhecimento e política eles estão juntos. [...] como eu até já tinha 

falado antes, houve um posicionamento político, Anita inclusive ressaltou que ao 

final das considerações que a professora faz, ela já evidencia, ela chama a atenção, 

ela vai sinalizar para que os estudantes reflitam sobre que posicionamento eles vão 

assumir a partir de então. De certa forma existe um direcionamento político aí, e só 

que talvez tenha faltado colocar isso mais claramente, colocar as cartas na mesa 

mais abertamente, tendo em vista que ela é a presidente de uma organização política, 

que é a que todos nós pertencemos. Então, faltou ela ter mais, um pouco mais de 

contundência, eu acho, a respeito. 

Dürer: Mais enfática. 

Pollyanna - Mais enfática a respeito dessa vivência. 

Frida - E até da realidade. 

Pollyanna – Exatamente! E já que ela estava querendo fazer aquele... atrelamento, às 

vivências que ela começou, no início da aula, ela começou pelas vivências, então 

deveria também terminar pelas vivências, até se colocando mesmo como presidente 

da Associação e falando da importância e fazendo essa ponte entre a teoria e a 

prática, a realidade mesmo, vamos ver como essa realidade vai se mostrar ante 

aquelas teorias que estão sendo discutidas naquele momento. 

A discussão sobre o fato de as teorias que Camile apresenta como norteadoras de sua 

prática docente inicialmente serem negadas, para justificar esta afirmação, os partícipes se 

voltam para o fato de que Camile não se posicionou com coerência política com esses teóricos 

por ela mencionados, ao ter ignorado a estudante que não expressou suas ideias durante toda a 

aula. 
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Outros partícipes, porém, consideraram que Camile não apresentou, de modo 

explícito, as teorias que norteiam a sua ação política, mas, implicitamente, ocorreu, na 

perspectiva de alguns. As partícipes que defendem essa ideia apresentam um paralelismo 

semântico dos termos utilizados por Frida, que diz que Camile “sensibilizou” politicamente a 

turma ao colocar, em pauta, a última questão para que a turma refletisse sobre as tendências, 

em sentido aproximadamente semelhante; pois os enunciados de Anita e de Frida dialogam 

entre si, pelo paralelismo que ambos evidenciam. Nesse fluxo, Anita usa como correlato do 

termo “sensibilizar” a palavra “ensaio”. 

Frida vai um pouco mais além, porque promove o enlace entre embasamento teórico 

que substanciaria a prática e indiciaria para a assunção de uma postura identitária mais atuante 

e coerente do ponto de vista político. Pois é a reflexão sobre a prática, a práxis, que 

potencializa ações contralienantes, fios com os quais é tecida a emancipação. 

A mediadora, ao expressar o seu enunciado, o faz com base nas tessituras de Frida e de 

Anita, acrescentando que Camile poderia ter levado adiante o que germinalmente iniciou 

fazer, conectar as vivências com as teorias, prática docente e ação política. Ela poderia ter 

finalizado sua aula desenvolvendo esta trama junto aos estudantes, uma vez que é sempre bom 

trazermos à tona a frase de Paracelso lembrada por Mészázaros (2005, p. 53), dita há séculos, 

“a aprendizagem é a nossa própria vida”, mas compreendida, segundo o autor, em um 

progressivo intercâmbio com processos de educação abrangentes e integrados à vida, a fim de 

que possa ser emancipatória. 

Dessarte, verificamos que há uma prática política ainda em estágio embrionário, 

embora a análise discursiva sinalize para o desejo, por parte desses professores, de uma 

atuação mais dinamicamente ativa em suas vidas cotidianas que faça frente às práticas 

reiterativas. 

Ao percebermos o quão importante são essas vivências no aprender de toda a vida, que 

torna significativa a formação continuada, a questão seguinte do confrontar tem como ponto 

central se o processo formativo de Camile possibilitou a visibilidade do perfil do profissional 

formado. 

Anita – Esta questão é sobre o processo formativo de Camile, se ele possibilitou 

uma visibilidade maior do perfil do profissional formado? A pergunta é assim: “O 

seu processo formativo possibilitou uma visibilidade maior do perfil do profissional 

formado?”. 

Dürer - Ela deixou claro que com a formação no curso de... 

Pollyanna – Pedagogia. 

Dürer – O curso de Pedagogia já deu um embasamento bastante forte para essa 

consciência de ser professor e a continuidade da sua formação no curso de Arte é o 
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que ela já tinha, na sua consciência, bem claro, que ela era professora e, com a 

formação em Arte, professora de Arte. Então, ela deixou claro que toda a formação 

dela tem contribuído para essa consciência de identitária como professora de Arte. 

Georgina - Eu acho assim que, de acordo com a aula e com o momento, as 

tendências, também deixou claro que ela tem essa consciência de ser professora de 

Arte. 

Frida - É, sim, a professora Camile tem formação em Pedagogia, formação em 

Educação Artística, duas licenciaturas. Então, é professora duas vezes; então, [...] a 

gente expectador, a gente talvez esperasse mais de alguém com essa formação, mais 

no sentido de ser uma aula mais reflexiva, como a gente já, já comentou. Sem querer 

dizer tudo de novo, mas eu acho que uma aula só é como a gente tá assistindo a uma 

aula numa situação controlada, filmada, também, eu acho que é muito perigoso a 

gente dizer se essa formação realmente contribuiu ou não contribuiu, tá entendendo? 

Eu acho que faltaria a gente ter uma vivência maior, com uma experiência maior 

com a Camile como professora para a gente dizer isso, dizer algo mais consistente 

sobre isso. 

Tarsila - Bom, a gente tá assumindo uma postura aqui que nem a professora 

Pollyanna coloca sempre, que ela se coloca, de algum, em alguns momentos, como 

“advogada do diabo”; então a gente tá aqui, um monte de “advogados do diabo”. De 

certa forma, analisando a aula da colega, a Camile. E tendo em vista essa formação 

dela, agora nessa questão, eu considero que foi porque tem um momento que ela fala 

da construção ética desse que teria que tá embasada ou que poderia ou que 

solicitaria diante dessa formação que ela teve. Então, eu acho que faltou na aula 

dela, em algum momento, ela dialogar com essa questão, talvez citando exemplos 

dessa colocação ética, da nossa formação de professor, já que a disciplina é 

formativa. Eu [...] não sei se deixei muito claro, mas eu acho que faltou alguma 

coisa em termos de ela relacionar o conteúdo, dentro dessa reflexão dialógica, da 

questão do posicionamento político do professor, não deixar essa coisa muito 

metódica, muito sem ela trazer essa reflexão, política, que Freire, que Barbosa 

colocam para que se, se visualize nessa prática essa formação do professor. 

Manabu - Bom, essa pergunta é muito difícil de responder porque vendo a 

professora Camile, como professora de Arte e... como professora pedagoga, essa 

aula... que teve essa temática, eu percebi que, no processo formativo de Camile, nós 

conseguimos ter uma visibilidade do perfil do profissional formado, não é essa a 

pergunta? 

Pollyanna – Sim. 

Manabu - Bom, eu diria que é difícil de responder porque realmente ela é complexa. 

Eu diria que, em certos pontos, não se foi devido, se não foi devido a estar sendo 

filmado, e isso pode ser um fator que tenha ajudado a dar a inibição também na sala 

de aula, mas em alguns pontos eu percebi que ela foi, realmente, digamos, de acordo 

com sua apresentação em sala de aula. 

Anita - Quando eu vi a aula pela TV (risos), bem, quando nós estávamos vendo na 

tela, eu pensei, eu estava pensando também a respeito das aulas que eu, Anita, 

ministrava Metodologia do Ensino, e que muitas vezes pensava, porque com a 

minha postura, ela é mais visível do que aquilo que eu falo. Então, [...] eu ficava 

com receosa que os alunos, muitas vezes, repetissem erros que eu estava fazendo em 

sala de aula. E sempre... eu me pegava, refletindo sobre essas questões e tentando 

mudar algumas posturas. Eu tive que sair, vamos dizer, do meu mundo de pessoa 

bem quietinha, para poder sei lá, não seria um bem a palavra certa, “fazer um 

teatro”, não seria bem essa palavra, mas vamos colocar, assim. De forma que os 

conteúdos fossem simplesmente, vamos dizer assim, informados. Talvez, eu 

concorde com o que o colega Manabu colocou; talvez, eu ache que as câmeras 

(risos) podem ter inibido, eu achei que houve uma inibição, em relação a essa 

visibilidade que a nossa colega tem da importância do profissional, da formação do 

profissional; eu acho que essa maneira de dar informações... muita informação 

realmente. É... e talvez pelo tempo da aula ser também grande, enorme, em relação 

aos cinquenta minutos que a gente tá acostumada. Mas eu percebo que ela tem essa 
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consciência, da formação do professor, que ela é importante, que ela deve estar 

presente no nosso planejamento, a atenção a isso, mas eu acho que isso ficou um 

pouco inibido. 

Pollyanna - Nós conhecemos Camile de longa data, e a gente sabe de toda uma 

trajetória de trabalho, de formação que ela teve, e que atua na formação de 

professores, não só nessa instituição, que é a Universidade Federal, mas em outra 

instituição de ensino superior. E ela tem todo um caminho de luta, de organização 

política, dos professores, por isso a gente se irmanou, com ela nessa, nesse caminho, 

em função de que a gente deseja atuação efetiva dos professores de Arte. Ao lado 

disso, ela tem trabalhos junto ao Projeto Arte na Escola. São cursos periódicos, em 

que ela ministra através do Arte BR juntamente com outros professores também. 

Então, ela tem toda uma vivência, ela vive dia a dia o ensino da Arte, não só da 

formação do professor em si, mas aí a gente sabe que faz parte da luta dela a questão 

política. Tem sido um processo longo, só que quando a gente vai comparar a sua 

vivência com a aula que foi dada, a gente sente que a aula ficou um pouquinho 

aquém daquele esforço todo que ela tem empreendido, que sabemos ser próprio da 

vivência dessa professora e do seu potencial. Assim, faltou um pouco mais de 

“sabor” na aula, para ficar à altura daquilo que ela mostra no seu fazer cotidiano, na 

sua prática do dia-a-dia, como cidadã e como professora. 

Analisar se o longo processo formativo de Camile possibilitou uma visibilidade maior 

do perfil profissional, se sua formação contribuiu ou não para esse perfil do profissional 

formado, através da prática docente registrada em poucos minutos, como bem disse Frida, é 

difícil e perigoso. O que podemos afirmar dessa relação, formação/perfil profissional, em 

relação à Camile, é que, em ela sendo duas vezes licenciada, ela fez opção duas vezes por ser 

professora. Ocorre que, para Dürer, a base da professoralidade de Camile é o curso de 

Pedagogia. Para este partícipe, essa consciência do ser professora servirá de ancoradouro para 

o ser professora de Arte. Na perspectiva de alguns, a professora não mostra, nessa referida 

relação, como se deu a construção ética da qual falou, relacionando-a ao seu processo 

formativo. Para outros, como Anita, esse processo formativo deveria ter sido ressaltado por 

Camile, no que respeita à importância do professor formador na formação profissional dos 

estudantes em processo formativo. O perfil apresentado por Camile, segundo o 

posicionamento da mediadora, não evidenciou a sua trajetória de formação profissional e de 

luta política em busca de melhoria para o profissional e para o ensino da Arte em Teresina-PI. 

Todas as questões sob a rubrica da ação reflexiva do confrontar, de um modo ou de 

outro, levaram cada um dos partícipes a reflexões sobre si e suas próprias práticas docentes 

levando, em geral, à crise de intensidade e natureza diversa. Na busca por entender o outro, 

nessa mediação e através dela, nós nos encontramos na relação eu/outro, e eu para mim, como 

seres de ação incidente tanto no mundo exterior, quanto no mundo interior, no caminho da 

autocrítica, da autoformação, da autogestão e da reinvenção pessoal e profissional. 
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Anita – A pergunta diz: Teça considerações acerca do tema abordado por Camile no 

que tange ao desenvolvimento dos educandos sob os aspectos: cognitivo, emocional, 

político, cidadão e ético [confusão de vozes]. 

Dürer - Isso é para gente falar no tema? 

Georgina - Mas esse desenvolvimento deles na aula a gente pode analisar já esse 

desenvolvimento? 

Dürer - Não, a importância do tema para esse desenvolvimento. 

Frida – Para formação do professor-estudante. 

Tarsila – Um conjunto para depois que eles se formarem... [confusão de vozes]. 

Anita – a equipe chegou a um consenso sobre esta questão, que... o tema abordado 

por Camile é importante para o desenvolvimento dos educandos sob os aspectos: 

cognitivo, emocional, político, cidadão e ético. 

Diante de uma questão tão ampla e complexa, os partícipes não se sentiram à vontade 

para respondê-la individualmente. Por este motivo, discutiram, para chegar a um ponto de 

vista comum, qual seja: o tema é importante para o desenvolvimento de todos os aspectos 

abrangidos pelo questionamento. Contudo, haveria necessidade de mais tempo para serem 

trabalhados, para então se poder afirmar algo a mais. 

Após estas indagações previstas para as tramas, iniciamos as questões livres, pois 

todos os professores tinham algo anotado sobre o videorregistro da aula de Camile. A maioria 

das questões aludiu ao nível instrucional. 

Dürer - Eu tenho dois comentários que até já foram abordados, aliás, criei mais um, 

mas já foram abordados durante todo o processo. Primeiro sobre as imagens, o 

motivo de levar imagem e não discorrer sobre as imagens e também sobre de que 

forma, acredito até que a própria Camile tenha pensado depois, de que forma 

envolver a educanda que não participou em momento algum da construção da aula; e 

uma outra, um outro questionamento, sendo a turma de doze educandos, por que 

aquela aula ter sido feita só com quatro alunos? Se os outros não foram 

prejudicados, de certa forma, sem participar daquela aula? Então são esses três 

pontos que eu queria observar. 

Georgina - Essa mesma questão eu ia perguntar, por que foi ministrado o conteúdo, 

“Tendências Pedagógicas”, que eu acho que é de suma importância para eles que tão 

em formação, e apenas quatro alunos. O outro questionamento seria: aquela aula era 

quatro horas?  

Camile - Duas horas. 

Georgina - Duas horas. E, diante do que foi passado, será que deu realmente para 

assimilar o conteúdo? Este foi o questionamento que fiz. 

Frida - Eu fiz dois questionamentos durante a aula, que eu acho que até já foram 

também abordados aqui. Um foi por que as imagens que apareciam nas 

transparências não foram exploradas, não foram explicadas, e até botei uma 

interrogação, que eu queria ter entendido melhor a imagem lá, que apareceu, no 

vídeo. E a outra é que eu coloquei assim, como uma síntese da aula, eu gostaria de 

perguntar para a professora Camile, qual a sua tendência pedagógica? (risos). 

Tarsila - Bom, a minha colocação diante de tudo o que já foi comentado é que são 

importantes as tendências pedagógicas na formação desse professor que tá 

construindo a sua identidade, como professor, e que talvez tivesse faltado realmente 

eles trabalharem melhor uma forma mais envolvente, requisitasse mais a 
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participação deles, inclusive que eles rediscutissem a apresentação, conforme fosse 

sendo mostrada, cada uma delas. 

Manabu – O tema da aula da professora Camile que foi desenvolvido, que foi 

mostrado, nas transparências, sobre as tendências pedagógicas do ensino da Arte, 

deveria ter maior ligação com as imagens, não é verdade? Eu acho que já falei no 

momento anterior, sobre as imagens. Outra pergunta é por que não houve uma 

conexão, já que eles estão nesse processo de formação interfere na sala de aula. Ou 

ainda, mostrar uma conexão dessa temática das tendências pedagógicas com a sua 

prática, com prática de Camile. 

Georgina – Bem, não só repetitiva em alguns, eu anotei algumas perguntas. 

Frida – Por que não relacionar a imagem com o texto nas transparências? 

Anita – Por que não aproveitar o estágio que os alunos estão fazendo na escola para 

ilustrar a aula sobre o que são tendências pedagógicas? É... se o tema já estava no 

plano, então os alunos tinham lido sobre esses assuntos. Depois houve algum 

desestímulo, por parte de Camile, no caso, eu tô perguntando para ela mesma se 

houve esse desestímulo por causa do número reduzido de alunos? Ou por causa da 

aluna que estava apática? E a outra pergunta as pessoas já fizeram também: por que 

não houve essa provocação maior para a aluna, a estudante que não quis participar 

ou que simplesmente silenciou-se?  

Dürer - E também, Camile, a que você atribui os alunos não terem feito perguntas? 

Pollyanna – A primeira delas é porque ali é uma disciplina de final de curso eu acho 

que cabe, é a função do professor tentar reforçar essa questão da identidade, das 

identidades, as questões identitárias que envolvem esse processo de formação, que 

eu acho que deveria ter sido feito com mais ênfase. A outra coisa é uma coisa 

relativa à teoria; lá nas transparências aparece a Lei 5.692 como sendo uma LDB, aí 

eu pergunto por que foi colocada a Lei 5.692 como LDB se ela não é LDB? A LDB 

vigente é a 4.024/61, como aparece isso? 

Frida – Mas isso aí tu viu porque tu tava lá. 

 Pollyanna – Mas eu vi, lá na transparência, tá lá, dá para ler e ela mesma cita na 

hora que tá fazendo a aula. A outra coisa, por que a professora também não tentou 

envolver a estudante que se manteve calada e afastada dos demais? Ela se afastou, se 

isolou ali, ela não estava lá, ela estava e não estava (risos). [Confusão de vozes] 

Frida – É, ela é do curso de Música.  

Pollyanna – É... A outra coisa, sim... Por que a professora não comentou nenhum 

dos relados ou enunciados feitos pelos estudantes, quanto às suas experiências com 

as tendências enquanto ainda eram estudantes? Ela não retoma, por exemplo, uma 

pessoa fala aqui, e ali, ela só ouviu, ela não retoma nenhuma dessas falas para fazer, 

nem tecer nenhum comentário, e você o poderia ter, ou tentado tecer mais diálogos.  

Anita – Já que o tempo era suficiente. 

Pollyanna – Sim, exatamente, existia tempo para isso. E por que não foi feita a 

apreciação sobre o cartaz do ponto de vista da composição? Que considerações 

compositivas você faria sobre aquele cartaz? Ali eram professores de artes visuais, 

todos eles eram professores de plástica, fizeram um cartaz, que...  eu não sei como... 

caberia ali, a professora de plástica [devia ter feito] considerações, porque aqueles 

professores ali vão dar aulas nas escolas; então tá na hora de acordar pessoal, não 

vamos fazer determinadas coisas sem refletir sobre elas, vamos fazer a leitura 

compositiva sobre isso aqui que foi feito. A aula sobre isso, certo, mas esse cartaz 

aqui que foi feito. 

Frida – Uma vez que também [são] alunos de plástica, eles já têm esse 

conhecimento sobre composição, eles mesmos poderiam analisar o que eles fizeram, 

porque eles fizeram. 

Pollyanna – Se eles têm a formação porque eles não utilizaram na prática? Aquele 

cartaz me incomodou profundamente, do ponto de vista visual. [Há] um ponto que 
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gostaríamos que fosse esclarecido: seriam muitas transparências, é a mesma coisa 

das figuras, apresentando as figuras, e essas figuras não foram vistas, elas não foram 

lidas, não foi feita uma conexão entre a figura e o texto em que ela vinha compondo, 

então não foi feita essa ponte, são essas as questões que eu teria a fazer. 

Camile - Eu posso falar assim desde a situação, tudo?... Eu acho que, claro que os 

questionamentos feitos e vendo depois a gravação da aula, permite que a gente faça 

uma reflexão mesmo, não só daquela aula, mas das outras que estão sendo 

construídas. E, assim, dá até para fazer uma reflexão, tanto da aula no nível superior, 

como no nível fundamental. E, assim, eu acho que, inicialmente, não é querendo me 

defender, das acusações (risos). 

Pollyanna – Acusações não, questionamentos. 

Camile – Ah! Sim, dos questionamentos... Porque, assim, inicialmente eu acho que 

eu travei muito, na hora da aula, eu acho que se caísse uma parede, eu ia continuar a 

aula, (risos), e eu acho que poderia cair a parede e eu continuaria! 

Dürer - Eles ficaram assistindo a aula e participando. E a menina lá, calada. 

Camile – Então, eu acho que, de certa forma, eu fiquei, travei, assim, alguns 

momentos, porque aquele assunto já foi um assunto que eu trabalhei em outras 

turmas, não só lá, com os alunos de Arte, mas também com os de Pedagogia. E 

claro, às vezes até a abordagem a gente coloca um pouco diferenciada, pela questão 

de quem é o estudante, se é o de Arte ou de Pedagogia. Mas eu acho que uma das 

contribuições. E eu acho que depois, até no mesmo dia, eu comentei que eu acabei 

ignorando as imagens que seriam importantes para as discussões. De certa forma, o 

plano de aula que eu elaborei, eu segui, fiz poucas modificações, porque, como os 

alunos não estavam mesmo, não era o dia deles estarem mesmo na universidade. Era 

óbvio que eles estavam aliando, tem momentos de encontros lá na universidade e 

tem outros momentos que eles ficam na escola, porque é a Prática II, e então, 

quando eu comentei com eles, já tinha, no início da disciplina eu já tinha colocado 

para eles que teria essa possibilidade da aula e tudo, alguns disseram que iriam. Na 

minha cabeça, quando eu fui, eu achei que todos iam estar presentes, se não todos, 

mas uns dez e aí, quando eu cheguei e tudo, vi bem menos... mas, parece que foi 

assim como era para... (risos). 

Pollyanna – Quando foi dizer que era para filmar... aí o povo assustou. 

Camile - É, pode ter sido isso também. E aí eu acabei, faltando. Faltou mesmo a 

questão de explorar as imagens, na verdade elas ficaram, não foi nem uma parte, elas 

estivam lá, mas foram totalmente ignoradas. Talvez, até da mesma forma que eu 

ignorei a aluna que não participou. Ela não participou, então, ficou lá no canto, acho 

assim às vezes até a sensação de... 

Frida – Você ficou centrada, como se diz, centrada no que ia falar... na informação, 

no conteúdo... 

Pollyanna – Eu acho, inclusive, já que estamos falando, só, colocando conteúdo no 

teu conteúdo (risos), que poderia, a partir dessas imagens, para estabelecer um 

intercâmbio com eles; o que eles estavam entendendo a partir daquele ponto seria até 

uma motivação a mais para, estabelecer uma interlocução com eles. 

Camile - Aí vários falaram, mesmo, fizeram questionamento sobre essa imagem, que 

eu não fiz também nenhuma relação com a imagem e o texto, e eu acho que foi isso 

mesmo. Faltou essa questão de enfatizar mesmo a imagem, que talvez isso 

facilitasse até uma reflexão maior e uma definição de cada um sobre qual a 

tendência que eles, quando eu coloquei o questionamento, qual a tendência que 

estava presente na vida escolar deles? E poderia dizer assim, a questão dele 

enquanto professor, que estavam agora, porque muitos, alguns dali, por exemplo, 

não estiveram na sala de aula enquanto professor na época do estágio. Antes eles 

não tinham estado na sala de aula enquanto professores. Como alguns até 

questionavam depois, no final, que não sabiam preencher a caderneta, como era a 

questão da prova... Então, essas questões assim, que eles não tinham ideia de como 

desenvolver na sala de aula, faltou isso. 
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A Georgina até comentou, perguntou qual era a importância desse tema para os 

alunos. Eu acho que é de grande importância sim, porque visto que eles são da 

licenciatura, de Arte, é necessário que eles conheçam o percurso feito pelo ensino da 

Arte, no Brasil, especificamente, para que eles possam estar contra, refletindo sobre 

isso e contrapondo o que a educação em Arte teve, e o que está acontecendo no 

momento, e aquela que eles acham que é importante para estar na atuação deles 

enquanto profissionais da educação. 

E as transparências, talvez, nas transparências tivessem muito texto. Porque acabei 

ficando presa demais ao texto e sem trazer a abordagem para outros 

questionamentos, até para fazer essa relação com o estágio deles, com a prática que 

eles estão tendo e essas tendências pedagógicas. Saber se mudou alguma coisa entre 

a História que eles contaram [como estudantes] no início, da vida deles, e o que 

estava acontecendo atualmente nas escolas [experiências como professores]. 

Pollyanna – Só uma outra perguntinha. Quando existe muito texto, e ali foram sete 

longos textos nas transparências, o que causou um tempo de fala enorme para a 

professora, e aí, eles se acomodaram, ficaram quietos a partir de então. Eles estavam 

falando, e abriu um fosso enorme com a longa fala da professora até a tentativa de 

abrir diálogo novamente. Por que não se tentou pelo menos uma alternância? 

[confusão de vozes] 

Frida - Por isso que eu fiz até aquela colocação. 

 Tarsila - Porque eu queria até entender um pouco do que você falou, anotei bem 

aqui...  

Frida – É por isso que eu fiz aquela colocação, que talvez tivesse sido interessante, a 

partir de cada uma das tendências, ela chamar eles para dizerem o que eles achavam, 

que tipo de aula; ali mesmo na universidade eles poderiam citar como exemplo 

alguma situação vivida, parecida com aquela tendência, ou seja, trazer com 

comentários, por exemplo, a aula de fotografia „daquele‟ professor, (risos) lá no 

estúdio  dele...  

Dürer – Eu acho que ali é a livre expressão.  

Manabu - É o laissez faire. 

Tarsila - Aprender fazendo. 

Anita - É porque a questão do retroprojetor, eu particularmente de experiência como 

estudante, eu sempre achei o retroprojetor como uma coisa muito cansativa, sempre. 

Pollyanna – A penumbra necessária [à legibilidade no retroprojetor] dá um soninho 

danado. 

Anita – Então, enquanto professora é um dos recursos que eu evito, mas eu uso... eu 

acho que talvez o uso alternado fosse uma técnica para ele não ficar tão enfadonho! 

Porque ele é enfadonho, por maior que seja a letra, por mais bem feita que seja a 

transparência, não deixa de ser enfadonho. 

Tarsila - E também porque o texto mesmo que aparecia na transparência é um texto 

era muito extenso. 

Pollyanna – Era um texto longo, mas ao lado disso, para vocês fazerem essa 

exposição no retroprojetor, têm que desligar algumas lâmpadas, desligando algumas 

lâmpadas, você coloca as pessoas numa situação de semitorpor, aí elas são levadas 

pelo „silêncio‟, pelo monólogo a querer dormir.  

Frida - E acontece um pouco com datashow também, embora menos, digo assim, 

porque o datashow tem mais movimento ele prende mais, mas o professor fica na 

penumbra, quem tá falando fica assim como se tivesse em “off”, uma voz em “off” e 

aquilo ali a gente não... por mais que você explique, gesticule, você não é, assim o 

foco, o centro das atenções. Então, eu acho que a gente tem de ter muito cuidado 

quando usar retroprojetor, datashow, recursos que exibem imagem, que os olhos vão 

para lá, e a gente fica em segundo plano, a gente como professor, então a gente deve 

tentar usar da forma mais dinâmica possível. 
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Manabu – No momento em que o professor coloca, no retroprojetor, as 

transparências dificultam, no caso das imagens, das obras de arte, ou dos objetos, 

uma fidelidade da qualidade do material. Para eles [estudantes], as ilustrações seriam 

melhores, eles gostam, elas facilitam a interação professor-aluno, [eles] ficam mais 

ativos sem a penumbra. 

Frida - E as imagens mesmo de fotografias? Seriam melhores.  

Anita – Aliás, Feldman, porque teve aquele pessoal que quando eu tava dando aos 

meninos [as disciplinas] Metodologia Científica, Metodologia do Ensino da Arte, a 

respeito daquele material pedagógico em Arte que eles fizeram, contra algumas 

coisas do Dewey, eles colocavam que a imagem, a leitura da imagem como crítica, a 

leitura da imagem como produção e tal... essas leituras [desses] trabalhos de 

pesquisa que eles fizeram, vários deles diziam que não usavam retroprojetor, 

preferiam um livro de qualidade, de boa qualidade ou que uma imagem uma figura 

de boa impressão. Além do corpo a corpo com o professor e o aluno, de [poder] 

mostrar o livro didático, estar manuseando... 

Pollyanna – É mais fiel, uma experiência concreta... 

Anita - mas só que eu acho assim para a nossa realidade, nós não temos livros de 

qualidade para a turma e também, assim, vamos dizer, se cada aluno comprasse um 

livro ou cada dois também, se o aluno ou pelo menos cada dois comparassem o livro 

[mas] não compra; você também chega com seus livros e determina que você fica; 

eu senti isso ontem, eu levei meus livros, para ensinar gestalt da linguagem visual, 

eu também levei meus livros lá para eles verem, levei o Escher, ficaram, assim 

apaixonados por ele e eu morrendo... Meu Deus! Será que esse livro vai voltar 

inteiro? Porque tá circulando... A gente fica com ciúme, porque a gente realmente 

não dispõe de muito material... Então, na universidade, material pedagógico para a 

gente trabalhar tem de ser os nossos mesmos. 

Pollyanna – Por isso é que deveria ter a pinacoteca. 

Frida - Por isso é que nós queremos fundar ainda este ano na escola, porque vai ter 

muito material. 

Camile - [São] tantas interferências externas! Então, quanto ao plano de aula, 

realmente eu organizei dessa forma e realmente a falha do meio da aula, digamos 

assim, de ter interagido mais com os alunos... porque, no início, houve essa questão 

do relato da memória de cada um, e no final quando cada um foi poder falar um 

pouco do trabalho e de certa forma fiquei um pouco desestimulada porque o que eu 

tinha imaginado que iriam mais alunos, quando eu cheguei... eu acho que isso 

também atrapalhou um pouco. Tanto que a minha ideia na elaboração daquele painel 

seria dividir em grupos que, ou dependendo lá como fosse dividir, cada um ficaria 

com uma tendência para poder depois cada um contrapor... Agora a ideia era, assim, 

que eles relatassem e para defender aquela tendência para haver, digamos assim, um 

debate. A ideia era essa, mas como só apareceram quatro, o jeito que teve foi mudar 

e colocar o grupo só. A ideia era assim que eles pudessem fazer... 

Agora, eu poderia ter pensado melhor, e, já que eu tinha mais tempo, poderia ter 

requisitado a eles que localizassem duas tendências que considerassem mais 

presentes na educação. Que eles pensassem considerando a história de vida deles e o 

que eles estavam vivenciando na escola. Que eles pudessem fazer isso em imagem. 

E depois, cada grupo, poderia expor. Poderia ter pensado dessa forma melhor. Isso 

até provocaria mais os alunos, e, inclusive, a criatura lá, que deu uma contribuição 

enorme para a aula, [pois] de certa forma foi objeto de discussão. 

Pollyanna – Daí tantos questionamentos! 

Camile – E isso também ajudaria a reforçar a questão identitária enquanto professor 

de Arte, porque sempre o Everaldo comentava assim: „pena que ele só teve essas 

discussões a respeito do ensino da Arte, só nas disciplinas do final do curso‟. 

Frida - E quando entra ouvindo música... 
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Camile - Tinha o Tiago, mas ele não era dessa turma não, ele não era dessa turma, 

mas o Tiago que era da Prática de Música, ele só entra na sala com o som ligado. 

Anita – Mas isso aí é a resposta antes da pergunta, o professor faz “você se 

interessar por essa aula?”.  

Manabu - Isso aí é o pós-modernismo entrando na sala de aula (risos).  

Camile – Sim, então, também a questão da LDB, eu acho que a questão mais de 

hábito que a gente acaba dizendo que a cinco meia dois é a LDB, mas eu já vi isso 

também, mas só que a gente já habituou, até lá na Pedagogia, quando eu tava, isso 

[se] tornou um hábito, às vezes de comentar isso sem... 

Anita – Mas essa LDB aí é a setenta e um? É? 

Pollyanna – É a de setenta e um. A gente não chama LDB, é Lei, mas não LDB 

vigente de então.  

Camile - É como LDB, pois é isso que eu tou dizendo... [confusão de vozes] São da 

outra lei. Realmente é isso... 

Pollyanna - Ela foi uma reformulação da outra lei e isso porque a quatro mil e vinte 

e quatro ainda estava em vigência. Porque a quatro mil e vinte e quatro ela se refere 

ao ensino superior, que não atingiu o Ensino Médio nem o Fundamental.  

Georgina - Pois nos livros por aí... [confusão de vozes] 

Dürer - Nos concursos vem como LDB. 

Camile – Isso, mas é isso que eu tô dizendo, que realmente o que a gente vê assim, 

isso nunca ficou muito claro de quem tá falando, e aí se tornou um hábito, todo 

mundo chama LDB... 

Anita – Tanto que dizia que tem um autor, não sei se é a primeira LDB...  

Frida – A Ana Mae também diz... 

Camile – Porque, na verdade Frida, é o seguinte... 

Pollyanna - Porque só pode ser chamada Lei de Diretrizes e Bases a quatro mil e 

vinte e quatro de sessenta e um e a de noventa e seis, porque a [...] de setenta e um é 

só... uma reformulação, uma espécie de complementação da 4024, referente ao 

primeiro e segundo grau, ao então primeiro e segundo grau, pois a quatro mil e vinte 

e quatro se volta para o nível superior. 

Tarsila - Isso aí, gente, ei, Pollyanna... Eu vi isso aí, essa reformulação todinha 

quando eu estudei... 

Pollyanna - Mas tem outro livro também sobre LDB, que é LDB comentada, que eu 

não me lembro agora quem é o autor, que ele também vai fazer esses 

questionamentos, vai fazer esses esclarecimentos, é bom a gente tentar, eu não me 

lembro o nome do autor, mas eu o estudei... Então são vários livros. Cabe aqui a 

vocês pesquisarem, irem atrás. Porque a gente que é professor, às vezes, a gente 

confia muito no livro adotado, o livro texto, agora a gente não deve nunca confiar só 

em um livrinho não, vá atrás de outros sempre! Sempre desconfie.  

Pollyanna – A propósito, a 5692/71, é uma lei com “L” maiúsculo.  

Camile – Eu sei que realmente na Pedagogia a gente via isso, a sessenta e um e tudo 

mais, mas isso não ficava muito claro, sempre colocou isso, para todo mundo 

sempre fala...  

Camile – Sim, continuando...  

Camile – Aí vendo a questão que eu já falei. O relato, eu acho que, de certa forma, 

eu trouxe, não dando a ênfase necessária, mas no restante, no final eu fiz um 

questionamento para eles, “qual a tendência ele acha que estava? É da época que ele 

estudou?”. 

Pollyanna – Seria até uma questão de identificação... 
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Camile – Isso, de eles identificarem e tudo... E sobre o cartaz realmente, por ser... 

não sei, talvez eles não tivessem e na hora eu não atentei para isso, tinha papel 

suficiente para que eu pudesse até emendar uma folha na outra e ampliar, porque 

ficou uma coisa muito, depois que eu fui ver, ficou muito junto, as imagens com 

algumas palavras que eles colocaram e eu percebi assim, que a ideia que eles tinham 

era de fazer tipo um círculo, sei lá, porque eles começaram, assim, para terminar, só 

que não ficou...  

Pollyanna – Ficou muito difícil de ser lido aquilo ali. 

Camile - Porque não ficou, acho que a ideia que eles tinham era de fazer isso...  

Anita – Eu só vi uma imagem ali, que foi aquela da mulher, assim, a única que eu 

consegui olhar, o resto... 

Camile – Ficou um papel...    

Pollyanna – Ficou pequeno, poluído, visualmente poluído. 

Manabu - Porque eles quiseram colocar todos no mesmo papel pequeno. 

Pollyanna – Imagens que quase se tocavam... 

Tarsila - Falar em imagem para algumas pessoas é falar palavrão...  

Pollyanna – Se for usar a transparência, faça no computador, e corte a transparência 

ao meio e, leve cortada para a aula. Por quê? Você evita ficar colocando aquele 

papel que cai, a transparência, não sei se vocês notaram, mas os cantos das 

transparências que ela levou ficaram altos por causa do calor (da lâmpada) do 

retroprojetor, subiu e aí ficou difícil de você ler nos cantinhos. Se você leva a 

transparência pequena isso não acontece, então facilita demais quando você corta a 

transparência ao meio, porque o tamanho da letra fica bom tudo fica melhor, você 

quando tira já tira tudo é muito fácil de você manusear quando ela esta cortada ao 

meio... 

Anita – Muito bem, boa dica. 

Pollyanna – Pois é, vamos nós. Continuando...  

Anita - O que o Dürer tá querendo saber é como ficou essa aula para aqueles que 

perderam? 

Camile – Mas... Só que eles da Prática I, eles da Prática II, foram os mesmos alunos 

da Prática I, eles já tinham visto, na outra Prática... Foi só sobre a tendência que 

você perguntou? 

Anita – Foi, qual a sua tendência pedagógica? 

Camile - É assim, até pelo que eu leio, de alguns teóricos, eu acho que, analisando a 

educação de modo geral, não está tão claro. De qualquer forma, qualquer tendência 

que se esteja em sala de aula, e no ensino da Arte... Eu acho que ainda acontece ora 

de uma forma tradicional ora na forma de livre expressão. Assim, e eu acho que 

agora nos últimos anos é que se estamos construindo algo, que estamos caminhado 

para fazer um ensino de Arte mais crítico, porque eu acho que, aliada a outras 

questões, a formação, a questão, principalmente nas escolas públicas, da falta de 

material escolar, o envolvimento da escola mesmo com o significado que tem a Arte 

na escola é que agora tá sendo construído, caminhando, para a construção do ensino 

da Arte mais crítico, e aí, eu busco estar nesse caminho. Embora muitas vezes, o 

tradicional ainda impera muito, nas escolas, e essa questão da livre expressão, mas 

eu acredito que o caminho para a gente seria uma forma mais crítica, construtivista e 

acho que isso ainda vai levar algum tempo para a gente que está nesse caminho. 

Na perspectiva da análise do discurso, com base em Orlandi (2003), sobre as suas 

teorizações a respeito do discurso pedagógico (DP), em que o enunciador realiza atividade 

passível de tipificação, nesse sentido, o discurso de Camile, na sua totalidade, de forma 



311 

 

semelhante à de seus colegas partícipes professores de Arte, compõe-se de uma mescla, ora 

do discurso polêmico, ora do discurso autoritário. Em análise no videorregistro da aula de 

Camile, podemos, em alguns momentos, perceber exemplo de discurso com tendência de 

reversibilidade muito controlada, que indicia, ainda que nem tão fortemente, o discurso 

polêmico. Em outros momentos, encontramos a prevalência de assimetria entre os 

interlocutores e o assujeitamento ao comando típico do discurso autoritário. Esse fato, até 

certo ponto, é contraditório, pois as formulações de Camile ao longo desse processo formativo 

não apontam para esse caminho. 

Os conhecimentos prévios de Camile, que tratam sobre professor ideal, formulados à 

época dos primeiros registros, foram: “é o professor que lê, reflete e busca troca de 

experiências com os demais colegas, o que escrevem sobre as suas experiências”. No 

videorregistro, nem nas tramas discursivas, encontramos paralelo a essa abstração de 

professor sem estudantes. 

Quanto aos conhecimentos prévios no que refere ao professor de Arte, Camile assim o 

concebeu: “é aquele que desperta no aluno outro olhar sobre a vida, e, junto com o aluno, 

produz, constrói, elabora e re-elabora o conhecimento”. Ao refletir e reconstruir a sua prática, 

na trama heterorreflexiva, a professora assim se expressa: 

Agora, eu poderia ter pensado melhor, e, já que eu tinha mais tempo, poderia ter 

requisitado a eles que localizassem duas tendências que considerassem mais 

presentes na educação. Que eles pensassem considerando a história de vida deles e o 

que eles estavam vivenciando na escola. Que eles pudessem fazer isso em imagem. 

E depois, cada grupo, poderia expor. Poderia ter pensado dessa forma melhor. Isso 

até provocaria mais os alunos, e, inclusive, a criatura lá, que deu uma contribuição 

enorme para a aula, de certa forma, foi objeto de discussão. 

Através dessa reformulação reconstrutiva da prática, redefinida por ela própria, nos 

valemos das ideias de Mészáros (2005), para afirmar que esssas ações habilitam Camile, em 

função da maneira ativa de proceder, a realizar o autogerenciamento, no sentido de mudar o 

que julga necessário. Para aquele autor, educação continuada é isso – prática significativa da 

autogestão. 

Na reconstrução, Camile finaliza sua fala dizendo da importância da contribuição dada 

pela estudante que permaneceu silenciosa por toda a aula. Realmente, essa estudante fez 

emergir a dimensão política do silêncio, que Orlandi (2007) denomina de “política do 

silêncio” ou do “silenciamento”. Porém, para essa autora, “para entendermos a linguagem é 

preciso entender o silêncio para além de sua dimensão política” (ORLANDI, 2007, p. 29). A 
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autora diz mais sobre o silêncio relativamente às palavras, na sua perspectiva, por constituir 

em primeira e em múltiplas instâncias, ele se sobreleva às palavras. 

No nosso modo de perceber, a estudante estabelece um contraponto com as falas 

longas dos colegas e/ou com a assimétrica reversibilidade dialógica, que ocorreu em 

considerável parte da aula. Ao estabelecer essa tensão de forças entre a aparente primazia da 

linguagem verbal e o silêncio, temos como desdobramento dessa interação a desconstrução, 

cuja reflexão deve considerar o rompimento com as “normalizações” que as rotinas impõem. 

Isso tudo nos revela a leitura e a releitura das práticas docentes sob prismas mais ricos, porque 

ampliam a percepção do outro, do diferente, e nos convida a compreendê-lo. Eessas 

dinâmicas reflexivas possibilitam o adensamento dos processos identitário/alteritários nos 

microespaços de saber-poder que constituem as práticas docentes. Desse modo, esses espaços, 

quando submetidos à ação reflexiva e passam a ser lugares da práxis, podem vir a ser mais 

transformadores do que reiterativos. 

Essa formulação reconstrutiva dialoga com os conhecimentos prévios de professor de 

Arte elaborados por Camile e que, em certa medida, reverberam os conhecimentos prévios da 

professora sobre prática docente em Arte, “é a experimentação, caminho, formação contínua, 

que enfoca a globalidade do percurso, identificando etapas e refletindo sobre o seu saber e sua 

trajetória profissional”. 

A reconstrução de Camile revela que, indiretamente, através do desejo de abrir 

margens para estabelecer espaços interdiscursivos, ela encontrou aí o fio que a levará ao lugar 

das dinâmicas identitário/alteritárias, o espaço interdiscursivo da relação eu/outro. Isto posto, 

quanto mais intensa a reversibilidade enunciativa, tanto maiores as possibilidades de 

transformação política. 

5.1.3.3 O agir colaborativo nas tramas do espelho 

Nesta trama autorreflexiva, o partícipe tece, diante dos demais, o seu autorretrato 

enquanto colaborador. Assim, reflete sobre o seu agir colaborativo incidente sobre o outro. 

Essa trama possibilita ao sujeito que reflete sobre o seu agir colaborativo localizar onde 

promoveu reflexões na atividade do outro, e até promover alguma inferência em termos de 

intensidade e amplitude desse agir colaborativo. 

Como a realidade é movimento, é dialética, do mesmo modo que esse agir pode 

transformar o outro, é a percepção de si como colaborador, no volitivo exercício da 

colaboração. Esse sujeito ativo, no seu agir com sentido, também pode sofrer efeitos do seu 
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agir, o qual pode desenvolver transformações de caráter subjetivo que, por certo, dinamizam e 

tornam mais presente a relação identitário/alteritária. 

Em face dessa dinâmica, focar o eu-para-mim sintonizado no outro-para-mim, tendo 

por liame o agir colaborativo, temos em uma situação experiencial de ser para o outro. Na 

situação do ser referenciado, Bakhtin (2003, p. 341) afirma que: 

Ser significa ser para o outro e, através dele, para si. O homem não tem um território 

interior soberano, está todo e sempre na fronteira, olhando para dentro de si ele olha 

o outro nos olhos ou com os olhos do outro. 

É nessa região fronteiriça que o sujeito se descobre colaborador, urdindo e urdido por 

uma política de colaboração, contribuindo para a produção de conhecimento do eu com o 

outro. No cerne dessa trama da autorreflexão enquanto colaborador está o agir colaborativo, o 

qual tem como adjunto a política de colaboração, na qual se encontra a essência e o desejo do 

exercício democrático de que todos tenham vez e voz: 

Anita - Solicitei as informações necessárias para tornar claras, precisas e objetivas a 

ação de informar, explique por quê? 

Dürer - Só retomando, se eu solicitei as informações... 

Anita – Necessárias para tornar claras, precisas e objetivas a ação de informar? 

Porque ela informou algumas coisas em relação a aula e nós questionamos sobre 

esse informar dela. Se você solicitou informações, [são] informações necessárias 

para que ela refletisse sobre as informações dela. 

Pollyanna – Para que se tornassem claras. 

Dürer - Não, de certa forma, a solicitação foi feita, a resposta é que não foi dada 

ainda. 

Anita – Do descrever... 

Dürer - Mas aí aquelas questões do descrever não foram elaboradas... foram e não 

foram, por cada um isoladamente (risos). Então, acredito que a contribuição de 

minha parte foi dada; e por que vieram essas perguntas? Exatamente por ter ficado 

lacunas, que foram surgindo durante, no decorrer da aula. 

Georgina - Olha, o que eu questionei... [...] eu acho que foi claro, quando eu me 

reportei à questão do tempo, do tempo suficiente para dar aula e a questão por si 

mesma: será que eles retiveram o conhecimento diante da explicação que a 

professora deu: Eu acho que eu queria esclarecer essas questões. 

Frida – Sim, eu também solicitei esclarecimentos, tô satisfeita com os 

questionamentos, muito embora talvez tivesse faltando a gente refletir um pouco 

mais sobre isso, porque isso que a gente falou muitas coisas eu acho que esses 

porquês estão também na nossa prática pedagógica, pessoal... Como professor, a 

gente se espelha, a gente se espelha nela [professora em foco] e eu principalmente, 

porque eu já ministrei a mesma disciplina, praticamente, o mesmo conteúdo, e eu vi, 

como se diz? Eu questionei muita coisa, por exemplo, no dia que eu for dar essa 

aula, novamente, eu sei, já não vai ser nem da forma dela, nem da forma que era a 

minha... Vou ter outra postura, outra forma de aula. 

Tarsila – Eu considero que contribui com as minhas colocações, na questão do 

descrever; e, eu acho que aquilo que foi discutido, acredito que a gente se vê 
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realmente também nessa questão é... que a gente se autoavalia também fazendo 

aquele mesmo tipo... vivendo aquele mesmo tipo de situação. [Vozes distantes] 

Manabu - Do ponto de vista dessa solicitação das informações necessárias, eu acho 

que faltou... Eu acho que contribui na medida do possível, não muito, na verdade, 

mas não como eu desejava contribuir, muito mais com ênfase, mais participativa, 

nessas solicitações de informações, mas eu contribuí muito. 

  Anita – (risos) Eu contribuí muito pouco, com base nessa questão de informar, 

porque eu, é... por exemplo, na parte em influências externas eu não atentei, achava 

que tinha sido tudo bem e eu disse que não havia nenhuma interferência, por 

exemplo. Então, eu contribui muito pouco, nessa primeira parte. 

Pollyanna – Bem, eu contribui, inclusive até ainda esclareci alguma coisa, porque eu 

estava presente. Então, me senti na obrigação de não só perguntar, mas também de 

interferir, tentando esclarecer para os outros partícipes as condições que a gente 

presenciou.  

Os partícipes mostraram-se acanhados nessa primeira questão, que visou fazer com 

que aqueles analisassem suas atividades, no sentido de esclarecer as perguntas relacionadas ao 

descrever. Todos afirmaram ter solicitado esclarecimentos para tornar claras as questões 

relacionadas ao descrever. Para tanto, nós partícipes valemos-nos de verbo no passado, para 

tornar mais propício o distanciamento necessário ao posicionamento requisitado pela 

pergunta. Dois desses componentes disseram tê-lo feito aquém do que desejavam. Um deles 

confirmou a colaboração nesse sentido, porém de modo apassivado. O outro chega mesmo a 

afirmar que contribuiu pouco, nesse ponto. Ainda houve quem afirmasse e reforçasse o que 

disse, relembrando aos demais momentos em que o fez. A exceção das elaborações se volta 

para o partícipe que utilizou: verbos no passado, para produzir o afastamento; no presente 

para estabelecer elos na relação eu/outro através da prática docente, e também usou verbos no 

futuro, para promover reformulações no seu fazer. Desse modo, esse partícipe antecipa ações 

reflexivas e suas derivações. 

Ao que parece, o distanciamento é mais rápido e mais fácil, quando se trata de analisar 

o outro e sua prática, do que quando a análise recai sobre si próprio. E mais, especialmente, 

quando se trata de um agir pouco exercitado, como é o agir colaborativo, em sociedades onde 

a competição impera. 

Posto que a questão que tratou do descrever, já havia sido discutida, como essa ação 

reflexiva prepara terreno para o informar, com ela demos prosseguimento aos trabalhos de 

reflexão e análise.  

Anita – O informar. Coloquei questões que contribuíssem para evidenciar os 

princípios e teorias que embasam as práticas pedagógicas em pauta? 

Dürer – Não. Nos questionamentos feitos por mim, não percebi nenhum 

direcionamento para essa colocação de princípio pedagógico.  

Georgina – Também não. [Confusão de Vozes] 
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Frida - Coloquei, e, inclusive, cobrei entre aspas as teorias pedagógicas que a gente 

esperava que tivessem ali. 

 Tarsila – Coloquei algumas questões que considerei e, talvez, não tenham ficado 

muito claras. 

Manabu – É o informar [inaudível] em forma de questões, sobre os princípios, eu 

coloquei, mas... Eu continuo dizendo, eu acho que poderia ser muito mais 

participativo nessas colocações, realmente eu comecei muito é... (risos) não fui 

muito bem; como eu poderia, eu não soube colocar muito bem essas questões. 

Anita – Coloquei algumas questões, e inclusive a ultima questão que eu coloquei a 

respeito, porque os alunos não fizeram perguntas, no caso eu perguntei para ela, 

tentando refletir mais sobre essa questão do diálogo, entre o educando e o educador. 

Pollyanna – É. Eu coloquei minhas questões, elas foram relativas à questão de 

organização política, uma postura mais enfática em termo de política e o processo 

identitário que fornecesse aos educandos que estavam ali a informação, que saíssem 

de lá com uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre essas questões. 

No que tange ao primeiro item da bateria de questões com foco no informar, visou 

saber se o partícipe colaborou no sentido de formular questões que evidenciassem os 

princípios e as teorias que embasaram as práticas pedagógicas de Camile. 

Dessarte, dois dos partícipes afirmaram que não o fizeram. Um disse que o fez, mas 

não a contento, daí tê-lo dito de maneira apassivada. O restante afirmou a colaboração, sendo 

que um ainda reforçou sua afirmativa com a rememoração de exemplo. 

No tocante ao item seguinte de uma série de questões sob a rubrica do informar, visou 

saber se o partícipe colaborou no sentido de facilitar a explicitação da conexão teoria e prática 

pedagógica de Camile. 

Anita – Facilitei a explicitação da conexão teoria e prática pedagógica? (pausa) A 

explicitação.  

Dürer – Acredito que sim, porque com os questionamentos, e até mesmo com os 

comentários que foram feitos... Ficou bem mais claro, quando ocorreram essas 

conexões teoria e prática e também no momento que não ocorreram e que poderiam 

existir. 

Georgina – Eu acho que sim, porque [...] quando você faz alguma... se direciona a 

alguma coisa, para fazer alguma crítica, principalmente em cima do que nós estamos 

fazendo agora, sempre é construtiva, sempre fica alguma coisa, então eu acho que eu 

contribuí sim. 

Frida – Sim. 

Tarsila – Contribuí. 

Pollyanna – Manabu. 

Manabu – Sim, contribui [...] [inaudível] disse conexão teoria e prática, a respeito 

dessa questão, dessa relação teoria-prática do educando, do educador com o 

educando, a minha contribuição, é... creio que foi vantajosa. 

Anita – Eu acho que de certa forma eu contribuí, comentando a respeito de um, tanto 

do próprio assunto, que já tratava sobre essa questão das práticas pedagógicas, 

quanto da postura profissional da professora Camile. 
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Pollyanna – Foi uma tônica geral. Todos os que estavam aqui contribuíram, de certa 

forma, para tentar fazer essa ponte entre a teoria e a prática. A maioria das questões 

que a gente levantou são consequências da questão teórico-prática. 

Essa foi uma das questões que os partícipes responderam de modo mais lacônico. Isso 

talvez, em virtude da relação que abrange teoria e prática pedagógica ter sido uma das mais 

discutidas em momento anterior, na trama heterorreflexiva. Por esse motivo, todos se 

disseram colaboradores, a diferença foi que uns o fizeram através de explicações, como seria 

típico do informar; outros, porém, optaram pela economia de palavras. 

Assim, demos continuidade ao processo, lançando mais uma questão com foco no 

informar, desta feita buscando saber dos partícipes se facilitaram a explicitação dos processos 

identitários e de formação.  

Anita – Facilitei a explicitação dos processos identitários e de formação? Se facilitei 

a explicitação dos processos identitários e de formação. 

Dürer – Sim, porque não teve só uma questão, mas várias questões que foram 

direcionadas nesse sentido de se conhecer o processo identitário e o processo de 

formação de Camile. 

Georgina – Eu acho que sim, assim, no momento que a gente tá aqui fazendo esse 

estudo, então tá havendo sempre uma troca de conhecimentos, então eu acho que... 

sim. 

Frida – Sim, concordando com a Georgina, eu acho que quando a gente coloca 

alguma coisa, algum motivo de pensamento, alguma reflexão aqui, a gente não tá 

fazendo isso só pela gente, mas tá fazendo isso pelo outro, que isso é muito 

importante, tanto falar aqui quanto ouvir. 

Tarsila – Eu contribuí nessa questão, e até fiz algumas colocações de que eu acho 

que deveriam ter ficado mais claras, a questão da criticidade, não é? Na formação 

desses estudantes...   

Manabu – Sim, mas eu acho que deveria dar mais atenção à questão identitária, de 

formação do educando para que ele tivesse uma maior compreensão do ali exposto. 

Anita – Sim, contribui um pouco, nessa questão na discussão sobre a identidade e a 

formação... 

Pollyanna – Como a maioria das questões que conduzem as discussões, que tiveram 

esse teor, fui eu quem formulou, até mesmo porque esse é um ponto de interesse 

meu, de estudo, e, acho que de vocês também. Então, eu contribui, sim, para a gente 

refletir um pouco sobre essas... esse duo, tanto formação, que as questões 

identitárias remetem, pois, passam pela formação, necessariamente. 

Como a ação do informar remete ao posicionamento, à explicação, muitas respostas 

afirmativas apresentaram os porquês de determinada atitude por parte do sujeito da 

colaboração.  

Contudo, de modo semelhante a outros momentos, houve alguns que o fizeram com 

pouca intensidade, outros consideraram que talvez não tenham sido claros em seus 

enunciados. 
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As nuances expressas pelos partícipes ocorreram sob as formas: que a colaboração se 

deu com o lançamento de várias questões sobre o assunto; que a questão apresentada tinha 

caráter crítico; que as questões lançadas visavam atender a necessidade individual e coletiva; 

que suas colocações objetivaram as trocas e a melhoria do outro. 

Nesse fluxo, o processo teve continuidade com a pergunta a seguir: 

Anita – Facilitei a explicitação das possibilidades da medição da professora para o 

desenvolvimento crítico-reflexivo, reflexivos dos alunos-estudantes, enquanto seres 

cidadãos críticos, reflexivos e éticos na sociedade? 

Dürer – Sim, pelos comentários que foram colocados aqui, acredito que a intenção 

principal era essa, de corrigir, não erros, mas de apontar alguns caminhos para 

diminuir essas falhas nessa mediação. 

Georgina - Se eu contribuí, mas eu acho que não sei, porque depende... [...] eu fiz o 

levantamento das questões dentro das possibilidades. Eu vi que estavam sendo 

expostos conteúdos, mas assim para ficar... Será que eu ajudei? É, politicamente, eu 

não sei, eu acho que fica muito... É um assunto desde o início que eu já disse, é um 

assunto muito complexo para mim. 

Frida – Eu acho que não. Eu apontei alguns, vamos dizer, alguns problemas, 

algumas, não vou dizer falhas, vou dizer assim, alguns contratempos, eu observei 

muitas coisas, mas eu falhei quando eu não apontei caminhos, formas de fazer 

melhor, porque não só com a professora Camile, mas com os colegas, eu penso que 

eu poderia ter contribuído mais se eu tivesse apontado pelo menos pensado, refletido 

sobre isso, de como fazer melhor, como fazer mais, e eu não fiz isso, eu não refleti 

assim. 

 Tarsila – Eu acho que também não contribuí, assim, em termos de sugestões 

efetivas, para que melhorasse essa preparação crítica, ética desse futuro profissional. 

Manabu – Eu também não fui muito feliz nessa colocação, eu não soube contribuir 

[inaudível] ficaram faltando colocações [...] poderia ter falado com mais... 

Anita – Eu discordo dos colegas, eu acho que todos eles fizeram colocações e 

explicitaram essa questão da mediação do professor e do educando, do educador e 

do educando, em relação a essa questão mais ética, mais reflexiva, crítica, eu acho 

que foi muito colocado aqui, e eu e todos os colegas colaboramos, inclusive eu acho 

que eu também colaborei eu pouco. 

Pollyanna – Eu concordo com Anita e discordo dos outros que disseram que não 

colaboraram. Todo mundo [colaborou], todos aqueles que falaram da questão de 

uma maior criticidade, e a professora, ela também, ela fez algumas questões que 

foram, assim, indicações para colocar o outro numa situação de sujeito, de pessoa, 

de cidadão ativo. E você? Qual seria o nosso papel lá fora, a partir daqui, diante 

dessas informações, desses conhecimentos, qual seria o nosso papel lá fora? Ela já 

dá uma indicação; então, eu acredito que, quando você aponta para a questão 

política, quando você aponta para a questão da criticidade, e quando você considera 

o outro como sujeito. Sim, você tá contribuindo sim, para uma construção do 

cidadão, do cidadão participativo. Agora, é como eu falei, faltou um pouco mais de 

tônus, faltou mais vigor na hora de fazer isso, quando a gente considera aquela 

criatura que ficou bem quietinha. O professor poderia ter sido mais... para trazer, 

para incluir, pois é uma questão de inclusão, talvez se ela tivesse feito isso, tivesse 

mostrado para os demais que estavam ali, que ali dentro, que a sala de aula é uma 

miniatura do que é a sociedade, seria mostrar que, para que ela atue lá fora, é preciso 

que ela atue também dentro da sala de aula, como um sujeito que participa 

ativamente, como sujeito que pensa, que tem conhecimento. 

Anita – Bem, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que aqui eu não tô falando 

só da aula de Camile, mas das minhas aulas, das aulas... 



318 

 

Pollyanna – A gente fala das nossas aulas, não é? 

Anita – Sim, dos professores que estão na universidade; eu acho que são assim, 

vamos dizer assim, têm vários, porque a gente tá lá, a gente percebe, e depois que a 

gente sai, a gente percebe mais ainda. Quando a gente chega na sala de aula é que a 

gente vai perceber, os danos e os bônus... 

Pollyanna – O ônus e o bônus. 

Anita – Eu acho que a universidade precisa usar mais o corpo, nós esquecemos o 

corpo e toda hora as tendências pedagógicas [...] [inaudível] em metodologia e a 

questão do corpo, e eu senti que a partir daquela aula ali as tendências pedagógicas 

era, para mim, no meu caso, elas pareceram outra coisa. Não para os alunos, talvez 

eles nem tenham sentido tanto, mas eu que passei por profissionais que me 

ensinaram as tendências pedagógicas, um pouco na tendência tradicional, eu acho 

que tá faltando a gente usar o corpo, e por isso mesmo eu me acomodo, “euzinha”, 

me acomodo, lá no Ensino Fundamental eu também deixo de usar o corpo com o 

meus alunos, tantas vezes que eu poderia ter usado e não usamos, então eu acho que 

o corpo ele é essencial nas tendências que a gente fala, da Teoria Crítica Social dos 

Conteúdos, da Teoria Libertadora, e que, muitas vezes, esses autores também nem 

falam a esse respeito, pelo menos, eu não li assim muita coisa em relação a isso. 

Frida – A questão não é de dizer que não tenha colaborado, colaborei sim. Mas eu 

acho que faltou a gente precisar as soluções. A gente viu uma série de problemas na 

aula de Camile e a gente ficou só repetindo esses problemas, mastigando esses 

problemas, mas como solucionar? Você acabou de colocar uma solução, a questão 

do corpo... Como a gente poderia resolver essa inércia na sala de aula, essa postura? 

Essa... Cada problema que gente tem de vigor, a interferência do exterior, como 

poderia ser resolvida de uma forma simples, lógica? É viável? 

Anita - Eu discordo de Frida, porque eu acho que em muitos momentos foram 

colocadas aqui alternativas... Por que você não fez isso em relação aquilo? Por que 

você não usou... 

Frida – Eu mesma sugeri. 

Anita – Isso, você mesma sugeriu... [confusão de vozes] Às vezes a gente acha que 

não colabora muito com as coisas.  

Georgina – É também, assim, quando a gente tá, perto da gente, a gente ministra, 

planeja uma aula de certa forma, tá ali bonitinha, mas tá na cabeça da gente, daquele 

jeito ali que a gente vai fazer, quando você vai praticar... Olha, é muito difícil sair 

noventa por cento ou cem por cento, não sai. 

Manabu – Não sai não. 

Anita – Não sai, entendeu? É muito difícil. 

Dürer – E se não planejar é que não sai mesmo! 

Anita – E diante dessas assim é que a gente tenta ver as falhas da gente. E aí... 

(risos) 

Manabu – Comentar aqui, a respeito também, como a Frida falou [inaudível], uma 

colaboração mais enfática, mais embasada, mais fundamentada; claro que nós 

colaboramos, mas não como uma colaboração mais... 

Dürer – Não foi explícita. 

Manabu – Não foi explicita, faltou algo, faltou mais, mais como diz, faltou o tônus. 

Dürer – Então, na minha opinião, essa questão de parceiros estarem achando, e até 

terem colocado que não contribuíram é por não ter tido essa explicitação de como 

contribuiu, assim, até porque não existe fórmula, como no próprio uso de tendências, 

a gente passa cinco, dez, quinze anos dando aula, e aí, na hora que a gente para e 

analisa qual tendência que a gente segue, se chegarem para a gente e perguntarem: 

que tendência você segue? Você fica até sem saber o que dizer! Mas a gente indo 

analisar os pormenores, a gente vai ver que a gente dá prioridade a essa ou àquela 
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tendência, ou faz uma junção de várias, mas sem ter aquilo ali, de forma precisa. 

Rígida. Nesse momento, eu tou sendo tradicional?  Nesse momento eu tou sendo 

progressista? São perguntas a ser feitas. Então, essa nossa contribuição é assim. 

Anita – o que acontece é uma síntese, que no final, é uma metodologia própria que a 

gente utilizou. 

Dürer – É, e que só essa reflexão é que faz a gente perceber esses detalhes. 

Anita – A questão de, assim, terminou a aula e a gente ficar pensando, se 

martirizando... “Será que foi bom? Será que foi ruim?” É...“Será que eu fiz tudo?” 

Aí vai olhar no plano. Não, mas não deixou a gente fazer isso, isso não deu tempo... 

Todo professor depois da aula tem essa sensação, assim, de que faltou isso, naquela 

hora o menino perguntou isso eu devia ter dito aquilo. A gente fica frustrada, 

realmente, porque é uma situação que a gente entra ali, que parece que o resto do 

mundo some. É você, o professor, e os alunos. E você tem tudo prontinho para dizer, 

teu materialzinho pronto, mas o aluno, aquele alunozinho criativo te faz uma 

pergunta (riso) que não tá ali, aí pronto, por causa daquela perguntinha ali, tua aula 

toma outro rumo. Por causa, às vezes de um retroprojetor que não tava ali, que 

deveria estar, a aula toma outro rumo, e a gente realmente começa a não dar valor, a 

gente nunca cumpre à risca e essa sensação depois de que deveria ter sido melhor a 

gente sempre vai ter, isso aí eu tô dizendo porque eu já disse uma vez aqui, mas a 

gente tem outra aula para a gente fazer tudo de novo (risos). 

Pollyanna - A gente não deve se colocar cem por cento nessa situação aí, de, até de 

desespero. De achar que nunca... a certeza de que gente nunca vai atingir a 

perfeição, todos os professores eles são categóricos em afirmar isso - a gente nunca 

vai chegar numa situação de dizer: “Ah! foi ótimo, foi excelente, não teve nenhum 

furo!” Não existe isso, essa situação, mas também a gente não pode naturalizar uma 

aula que a gente viu, e percebeu que houve alguns pontos que podem ser 

perfeitamente corrigidos em uma outra situação, eles podem ser refeitos. Situações, 

exemplos, outras formas de informação, novos enfoques, novas perspectivas, eu 

acho que sim, a gente pode muito bem considerar isso e levar para reconstruir... Eu 

acho que isso é que faz a gente caminhar e refazer, e tentar seguir em frente, tentar 

melhorar. Por que não melhorar? Se pudermos melhorar, então, vamos melhorar! 

Os partícipes se mostraram mais abertos à discussão a respeito de o partícipe ter 

facilitado a explicitação das possibilidades de mediação de Camile para o desenvolvimento 

crítico-reflexivo dos estudantes, enquanto cidadãos críticos, reflexivos e éticos na sociedade. 

A abertura às discussões pode ser reputada ao fato de se tratar de questão complexa e 

múltipla. Além disso, é multiplanar, pois, se considerarmos a temporalidade como categoria, 

temos o plano do passado, o plano do que foi realizado, o plano do presente, onde o realizado 

é submetido à análise, e o plano de futuro, de possibilidades, em que o que foi analisado pode 

ser (des)(re)construído, no seu todo ou em parte e ser posto em prática. 

Em face às muitas necessidades por que passam esses professores nas práticas 

docentes, alguns enunciados apresentam um ideário político de urgência de soluções e 

imediata aplicabilidade do que está sendo discutido. E estes tiveram muitos adeptos, daí os 

endereçamentos interdiscursivos. Mas houve também contradiscursos, que, embora não 

discordassem do primeiro na sua totalidade, ocasionaram (des)(re)construções. Essa 

heterogeneidade de discursos, entretecidos, no processo interativo, de acordo com Cardoso 
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(2005), promove o que essa autora chama de “desidentificações”, no que refere às ideologias 

e formação discursiva dominantes, que consiste em um primeiro passo para a transformação 

política. É ainda essa autora quem aponta a formação de sujeitos capazes de 

“desidentificações” como algo a ser fomentado pela escola que tem como meta ser agente de 

transformação. Então, com base no que foi dito, queremos ressaltar a importância das 

“desidentificações” anitianas nessas discussões. 

A pergunta subsequente a essas discussões objetiva saber do partícipe se ele facilitou a 

explicitação das análises críticas das teorias que entremeiam as práticas pedagógicas da aula 

de Camile. 

Anita – Facilitei a explicitação das análises críticas das teorias que entremeiam as 

práticas pedagógicas? 

Dürer – Nos comentários, nos questionamentos feitos mim, eu não... Acredito que 

não contribuí com essas questões. 

Georgina – Sim, com os questionamentos, e de que forma a professora Camile 

poderia ter agido em alguns momentos da aula, então isso suscita uma análise de 

forma crítica dessas práticas. 

Frida – Contribuí, ainda que não tenha tido uma grande contribuição; mas creio que 

trabalhei para que, questionando, algumas coisas que pudessem realmente fazer essa 

interlocução. 

Tarsila – Sim, eu penso que contribuí bastante para esse processo. 

Manabu – Sim, acho que contribuí na medida do possível para que essas análises 

críticas, essas teorias, que a Camile colocou há pouco, estivessem sendo bem claras 

em relação à prática pedagógica dela, pelas perguntas, pela escuta também das 

respostas, acho que sim.  

Pollyanna – É... Sim, eu contribuí não só para essas questões que foram colocadas 

aqui, eu acho que não serviram só para Camile, mas eu acho que cada um de nós 

tentou refletir sobre o que foi colocado, não só por mim, mas por cada um de nós; eu 

acredito sim, que a gente tenha contribuído de algum modo para que a Camile, nós 

analisássemos as teorias que embasam sua prática docente considerando o registro. 

Somente um dos partícipes afirmou não ter facilitado através de comentários ou outros 

a explicitação das análises críticas das teorias que entremeiam as práticas pedagógicas de 

Camile. O restante afirmou ter contribuído de diferentes maneiras e intensidades para que 

houvesse a análise crítica das teorias que embasaram a prática de Camile. O que evidencia 

que a maioria está atenta ao fato de que, para considerarmos a práxis, é necessário saber seus 

fundamentos teóricos, pois, sem esses, ela não subsiste. Daí, a pertinência das palavras de 

Saviani (2003, p. 141): “a teoria desvinculada da prática se configura como contemplação, a 

prática desvinculada da teoria é puro espontaneísmo”. Vincula-se à análise crítica a 

capacidade de problematizar. Na visão de Libâneo (2004, p. 37), significa “contextualizar um 

tema de estudo buscando compreender suas ligações com a prática humana”. A crítica encerra 

o vir a ser, a mudança. Portanto, é através da crítica e na articulação entre ambas, teoria e 
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prática, que a prática tem possibilidade de melhoria (FREIRE, 1996). Foi com base nesse 

continente que houve a busca deste fio conector ao longo dessa trama. 

Considerando as proximidades de sentido, a indagação a ser discutida em momento 

subsequente visa saber se os partícipes souberam respeitar os pontos de vista divergentes: 

Anita – Respeitei os pontos de vistas divergentes?  

Dürer – Sim, mesmo porque o processo, no qual a gente tá participando não é de a 

gente estar fazendo julgamento de valor no comentário de “A” ou “B”, mas sim, 

quando a gente perceber que tem alguma falha, que esteja incompleto, a interação 

aconteça, a gente deve sempre estar complementando, estar contribuindo com a 

formação dessas nossas ideias. Não que necessariamente a gente precise sair desse 

processo, todo mundo com os mesmos conceitos, iguaizinhos, não, mas que a gente 

tenha um nível de conscientização, nível teórico, mais ou menos semelhante.  

Tarsila – É, repetindo um pouco aquilo que o Dürer falou, eu acho que é exatamente 

essa a intenção do processo que a gente tá fazendo, é uma reflexão, às vezes 

trabalhando na prática de um, de um colega a nossa própria prática. 

Anita – Gente, a pergunta é: respeitei os pontos divergentes. 

Frida – Respeitei. Inclusive tive até um embate com a colega (risos) porque respeitar 

não quer dizer aceitar; então a gente aceita respeitando ou então não aceita, 

respeitando também; acho que é nesse sentido. 

Manabu – Sim, acho que sim. 

Pollyanna – É, eu faço minhas as palavras de Frida, quando ela diz que respeitar não 

é aceitar, porque esse processo é de negociação e não de sintonia perfeita. Não é! 

Então, se, aqui é colocado que cada um expresse sua postura, sua visão de mundo, 

sua cosmovisão a respeito do que seja, o assunto que está sendo discutido naquele 

momento, o normal, o natural seria cada um ter a sua própria, e essa visão é tão sua, 

que dificilmente ela seria cem por cento igual à de outra pessoa. Nós não estamos 

aqui para trabalhar de uma forma maciça, monolítica, uniforme e linear. O que está 

sendo discutido é exatamente para ver a diferença. É através dessas diferenças que a 

gente discorda, e nesse discordar a gente vai acrescentando os nossos 

posicionamentos, modificando alguma coisa. 

Manabu – E ao final cada um sai enriquecido com isso. 

Pollyanna – É, a gente cresce através... 

Manabu – Das discordâncias, dessas diferenças, se todo mundo concordasse, aí não 

ia ter o diálogo. [confusão de vozes] 

Pollyanna – Pronto, desse jeito não pode [haver] discordância nem nada... o 

processo de negociação é exatamente esse respeito ao outro, o respeito à alteridade, 

ao discurso e às ideias do outro. Você considera “X” e pode não concordar com “Y”, 

e aí, você vai buscando negociar com o que está sendo posto. 

Dürer – E no final fica nem o meu nem o seu, mas o nosso (risos).  

Frida – Um pouquinho de cada coisa... 

Esta questão mantém diálogo estreito com a anterior, especialmente, sobre aceitar e 

respeitar as diferenças. Freire (1996, p. 120) afirma que “é uma dessas virtudes sem o que a 

escuta não se pode dar”. E diz mais, “o bom escutador fala e diz de sua posição com 

desenvoltura. Precisamente porque escuta, sua fala discordante, em sendo afirmativa, porque 

escuta, jamais é autoritária” (Id. ibid.). O escutar supõe abertura para o diálogo. 
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Esta questão remete à própria essência do funcionamento desse processo ou 

abordagem, o princípio democrático, que deve garantir vez e voz por parte de todos os 

integrantes do processo. Desse modo, se a todos é garantido o direito de expressão do seu 

ponto de vista, subentendemos que esse princípio requer alguns pré-requisitos, dentre eles, o 

respeito às ideias com tendências contrárias. 

Igualmente, esta abordagem é regida pelo princípio dialético, segundo a teoria 

marxista, processo do movimento composto por tendências contraditórias dos fenômenos 

social e historicamente situados (JAPIASSU & MARCONDES, 1996). Na visão de Konder 

(2006, p. 49), em um “sentido amplo, filosófico, que não se confunde com a lógica confere ao 

mesmo termo, a contradição é reconhecida pela dialética como princípio básico do 

movimento pelo qual os seres existem”. 

A contiguidade temática e semântica que vinha sendo característica chega, inclusive, à 

questão seguinte, que indaga aos partícipes se eles souberam escutar o outro. 

Anita – Soube escutar o outro?  

Dürer – Sim, até como a sistematização é a gravação da fala de cada um então, e a 

fala tem sido respeitada e é o que tem acontecido sempre, com gravação ou sem 

gravação; nada mais correto do que se respeitar as falas dos outros.  

Tarsila – Concordo com o que o colega falou.  

Frida – Sim, eu acho que a gente soube ouvir; outra, acho que, mais ainda nesse 

encontro de hoje, eu senti mais a sintonia da gente, ouvindo o que o outro tinha a 

dizer, hoje, muito mais.... 

Anita – Sim, inclusive, todos nós falamos, acho que não houve muito descompasso. 

Em relação ao número de falas, se é que eu posso chamar assim. 

Pollyanna – Eu acredito que a gente soube fazer isso, acho que até pelo processo, 

que ensinou isso para a gente. Foi o próprio modelo do processo que pediu isso. Nós 

aprendemos com ele. Então, não é só o gravador, não é a filmadora, o gravador e a 

filmadora, juntos e às vezes como o Dürer falou, houve momentos que não havia 

nem o gravador e nem a filmadora e mesmo assim a gente soube respeitar. Por quê? 

Porque a gente já havia se modelado ao processo de... 

Frida – Com o formato. 

Pollyanna – Exatamente. Então eu acredito que parte desse nosso comportamento, 

claro que a gente também respeitar o outro, porque a gente está aqui, porque a gente 

confia uns nos outros... Mas acima de tudo, talvez, também por causa disso, por 

conta disso, o próprio processo tenha contribuído para reforçar essa disposição que a 

gente já trazia, mas que foi aprendida vamos dizer assim, ao longo desse caminho. 

Dürer mais uma vez inaugura o exercício da fala, e conecta o saber escutar com a 

sistemática da abordagem em termos de gravação, que, conforme o seu posicionamento 

contribui para ouvir o outro. Apesar de a construção do enunciado não ter sido um primor, 

mas a ideia que apresentou foi boa. E, por esse motivo, o endereçamento de muitos 
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enunciados lhe foi dirigido, assim como muitas apropriações do que disse, em parte ou na 

integralidade. 

Na qualidade de seres sociohistóricos, nossas formulações discursivas refletem as 

condições em que foram produzidas. Por isso, muito do que foi dito alude à abordagem 

colaborativa, responsável pelo estabelecimento das tramas. Quando Dürer promove a costura 

entre o saber escutar o outro, a sistematização e o processo de gravação, ele o faz desse lugar 

investigativo. Assim, a sistematização tem inspiração em Freire, que também nos fala da 

importância de saber escutar o outro. O processo de gravação tanto em fita cassete quanto em 

VHS, faz as vezes do que disse Freire sobre a adoção do círculo em suas aulas, impede que a 

pergunta fuja, ao que acrescentaríamos sobre a gravação no processo discursivo, impede que a 

palavra não seja usurpada. 

A tríade estabelecida por Dürer nos remete à concepção marxista dos sentidos 

humanos, como mediadores bio-fisiologicamente modificados pela interação sociocultural. 

Deste prisma, podemos depreender o que as teorizações vigotskianas e de seus seguidores já 

haviam constatado, os sentidos são construções sociais, culturais e históricas, portanto suas 

funções são aprendidas. 

Após a discussão sobre o ouvir o outro, resta-nos saber dos partícipes se souberam 

esperar o momento apropriado para intervir, tema constante na questão seguinte. 

Anita – Soube esperar o momento apropriado para intervir? 

Dürer – Sim [confusão de vozes] (risos), acho até que é consenso que... 

Frida – Eu sempre era um pouco apressada em outros momentos e dessa vez não. Eu 

tava mais calma, até porque a gente já tá é... consciente de que vai chegar a nossa 

vez. Então, não tem aquilo mais, aquela coisa, né? Aquela ansiedade da ir logo 

falando. 

Tarsila – É, eu também concordo, que nesse encontro, eu aguardei a minha vez de 

falar.  

Anita – Bem, eu acho que eu soube aguardar o momento (risos). 

Pollyanna – É, eu também. Eu percebo que o gravador, correndo de mão em mão, 

favorece essa marcação do momento de você saber quando vai chegar a sua vez. 

Quando o gravador chega perto, então não dá para você correr da pergunta, nem que 

você queira (risos). Então, eu acredito que é tudo o olhar, a pausa, o gesto, e o 

gravador é um indicador. 

O encadeamento das questões faz-nos detectar que parte da resposta atual se encontra 

na resposta anterior. Por esse motivo, Lygia identifica como marcador ou fronteira do 

discurso o movimento do gravador, a sua aproximação é sinal de que é chegada a nossa vez 

de intervir, logo, o momento apropriado para fazê-lo. Frida estabelece conexões entre a 

garantia da fala e a diminuição da ansiedade, o que propicia enunciados mais lúcidos. 
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A questão que a esta se segue trata de saber se os partícipes perguntaram, afirmaram 

ou sugeriram aspectos para o avanço dos parceiros no que diz respeito aos processos 

formativo e identitário: 

Anita – Coloquei questões, afirmei e/ou sugeri aspectos que contribuíssem em favor 

do desenvolvimento do processo formativo e identitário dos parceiros? 

Dürer – Sim, tanto contribuí, como recebi também contribuições dos demais. 

Tarsila – Acho que é isso aí, contribuí realmente, porque é uma conclusão de tudo 

aquilo que a gente participou... Respondendo, participando, contribuindo, durante 

todo o questionamento da Sessão de hoje. 

Frida – Sim, porque eu acho que eu aprendi muito hoje e, com certeza, eu também 

contribuí para que a minha colega, parceira, crescesse também; eu acho que 

realmente foi uma troca. 

Anita – De certa forma eu contribuí, para o desenvolvimento desse processo 

identitário. De todos nós que estamos aqui, embora, antes de iniciar o processo eu 

não pensasse, assim, claramente, a respeito disso, de ter, de poder contribuir para 

com o desenvolvimento das, no caso não de um, do meu desenvolvimento somente, 

mas de todos nós. 

Pollyanna – É, é uma relação de um para todos, e de todos para um.  Aqui, cada vez 

que a gente fala, refere a todos, criando uma rede de significados, de enunciados... 

interconectados um ao outro e aquilo ali faz com que a gente vá tecendo essas ideias 

e esses significados, tentando urdir conhecimento a partir da reflexão sobre a nossa 

prática docente em Arte. Então, o próprio processo já é um modo de a gente reforçar 

o sentido de pertença, de ser professor de Arte, e de lembrar porque o sentimento de 

pertencimento ele é bastante fugidio, ele é passageiro... Então, quanto mais você fala 

nele, tanto mais você reforça trocas afetivas... Por isso eu tenho que lembrar sempre 

de colocar uma questão, um questionamento que faça com que o outro se 

conscientize de que ele é professor de Arte e que esse seu fazer, esses fazeres 

docentes, “os quefazeres”, que Paulo Freire diz, eles devem ser refletidos, 

continuada e sistematicamente, para que a gente não “naturalize” e automatize o 

nosso fazer, porque quando a gente naturaliza o nosso fazer, a gente deixa de refletir, 

não é? Quanto mais refletirmos juntos sobre ele, melhor, tanto mais a gente 

contribuirá para a melhoria dos nossos caminhos de formação e dos processos 

identitários. 

Dürer, que nesse encontro foi o primeiro a falar, se pronuncia afirmativamente e põe 

em evidência a mutualidade da ação colaborativa. E, em virtude da singeleza da síntese que 

produziu, seu enunciado foi apropriado, na sua totalidade, por alguns colegas. Outros 

perspectivaram facetas como ocorreu com Anita, cujo enunciado apontou para o sentimento 

gregário que o processo desencadeia, pelo desenvolvimento do conjunto. A mediadora faz 

uma composição de tudo o que foi elencado pelos parceiros, destacando a importância do 

estabelecimento de uma rede de significados produzidos pela equipe, o sentimento de 

pertença e a reflexão conjunta na (des)(re)construção dos processos de formação continuada e 

identitário/alteritários. Esse processo tem uma pedagogia nele implícita, que perpassa a 

formação contínua, a construção de identidades de espírito gregário movidas pelo agir 

colaborativo, desvelando horizontes de uma política da colaboração no meio educativo. 
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O afastamento que tais ações reflexivas produzem com a (des)(re)construção, como a 

abertura de horizontes de possibilidades engendrados pelas vias alternativas podem conduzir à 

transformação das práticas pedagógicas, é disso que trata a indagação a seguir: 

Anita – Sugeri formas alternativas que auxiliassem a professora a repensar e 

transformar sua prática pedagógica? 

Anita – Eu acho que, de certa forma, sim, houve, houve muitas sugestões, não só as 

minhas, mas de cada um de nós, inclusive da própria Camile quando respondia. Ela 

dizia assim “é eu acho que eu deveria ter feito tá, tá, tá...” Então, eu acho que isso, 

de certa forma, são sugestões, que fazem com que a gente repense o que a gente está 

fazendo em sala de aula. 

Pollyanna – Eu acredito que sim, porque quando a gente vê o depoimento de Camile 

que ela diz assim: “é, eu poderia ter feito assim, não do sei o que...” ela talvez não 

tivesse chegado a essa conclusão, a um tipo de solução para o problema que foi 

colocado, se a gente não tivesse levantado a questão, porque se fosse numa situação 

outra e que não houvesse nenhum tipo de questionamento, aquilo teria passado 

“batido” e, aí, as aulas dela continuariam seguindo “normalmente”. Então, quando 

cada um de nós levanta um ponto, que ela olha mais detidamente sobre aquilo que 

foi colocado, que foi posto, aí sim, eu acho que isso é que leva essa pessoa a 

reconstruir. Acredito que a gente contribuiu. Eu saio mais rica daqui porque houve 

muitos posicionamentos, muitas sugestões a respeito de coisas que, talvez dentro da 

minha visão sozinha, eu levasse um tempo para chegar lá. E cada um de vocês 

também deve ter sentido algo semelhante. 

Frida – Ou até, assim, vamos dizer, achasse que a aula é uma autoavaliação, vamos 

dizer assim, que a aula foi ótima, não precisava mudar nada e ela ia continuar 

sempre assim, se não tivesse havido uma discussão em cima, a gente podia até ter 

essa ideia, vamos dizer, essa ideia equivocada de que correu tudo bem, não é? 

Porque na nossa ideia... 

Pollyanna – Porque na nossa cabeça tá tudo certo, tá tudo bonito, se a gente não 

parar para observar e refletir de um modo crítico, que foi o que aconteceu aqui, 

então, aí, as coisas realmente passam, porque não é comum ao professor de Arte a 

reflexão frequente e conjunta, principalmente ao professor de Arte, que vem de uma 

formação, de um aprender-fazendo e não de um fazer que tenha uma criticidade 

maior embutida aí. Quer dizer, ele já tem uma cultura outra, então ele vai colocar em 

prática, o quê? Fica muito difícil de ele chegar e pôr em prática uma vivência que ele 

não tem. 

Dürer – Embora muitas vezes, nas colocações, não tenham havido precisamente, 

digamos assim, orientações de como mudar, mas nas entrelinhas todos os 

questionamentos, todos os posicionamentos terminam resultando numa mudança, ou 

mesmo em um outro questionamento que vai levar a essa mudança, a esse 

crescimento, não só de Camile, mas do grupo. 

Pollyanna – Eu acho que o bom é quando... 

Dürer – Oh! Da equipe. 

Pollyanna – Quando o questionamento vira outro questionamento, porque é 

exatamente isso que faz com que a gente estude mais (risos). Por isso é que a gente 

[deve] buscar os livros, os colegas, fazer pesquisa. Tentar responder às questões que 

a gente não tá conseguindo solucionar naquele momento, com o perdão da quase 

homofonia, investir na investigação. 

Tarsila – É, foi uma reflexão que a gente fez e que a cada dia tô mais convencida de 

que eu me sinto, de certa forma, compensada por tá participando desse processo, 

porque é  uma forma de eu me autoavaliar, dentro daquilo que eu tô fazendo, e que é 

uma ansiedade que eu sempre tive. Inclusive solicitei que eu fosse colocada na linha 

de fogo para poder me ver, para saber como é que eu estou, realmente agindo. É um 
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processo que a gente tem que realmente estar contente em participar, de se sentir 

contribuindo. Com esse crescimento profissional, com essa melhoria da nossa 

prática. 

O processo de reflexão, em conformidade com a sistematização smythiana, nos faz 

chegar, quase sempre, à reconstrução. Às vezes, mesmo antes de passarmos por todas as ações 

previstas, como ocorreu em muitas ocasiões com nossos colegas, houve a antecipação de suas 

(des)(re)construções sobre sua prática docente. 

Os enunciados expressam, na maioria dos casos, a importância da reflexão na prática 

docente. Mais que isso, eles sinalizam para a importância da reflexão conjunta. Dessa forma, 

indiciam o estabelecimento do sentimento reflexivo-comunitário. Nele se inscreve: o espírito 

gregário, que abre os horizontes do associacionismo e congêneres; outras formas de agires, 

como o agir colaborativo e a política da colaboração; um outro perfil identitário/alteritário do 

professor de Arte. 

Todos os fios para a urdidura de uma comunidade de professores de Arte ficam 

posicionados, prontos para entrar em ação. Nela, os próprios professores constituem-se em 

agentes alternativos da transformação de revoluções moleculares, nos microespaços da sala de 

aula. 

Diante de tantas questões, faltaria apenas a solicitação aos pares, no sentido de eles 

sumariarem suas considerações acerca do processo reflexivo vivenciado. 

Anita – Teça algumas considerações sobre o processo reflexivo por nós vivenciado. 

Frida – Eu queria colocar que, além de todas as vantagens, que já foram colocadas, 

assim, é uma coisa que tá me fazendo bem, em estar participando dessas Sessões 

Reflexivas, é o fato de tá ratificando e retificando o conteúdo que eu tenho nos 

livros e que eu necessito para ministrar minhas aulas, entendeu? Porque quando a 

gente diz aqui: “o professor de Arte é isso, a identidade do professor é assim...” eu 

tenho mais segurança lá na minha sala de aula para afirmar essas coisas. E, não sei, 

voltei a ser professora agora. Então, estava sem, sem a docência em nível superior, 

agora voltei, e já voltei com uma nova postura, diferente do que eu era da outra vez. 

Eu já entrei, e ontem questionei os alunos, se eles queriam ser professores, coisa que 

eu nunca tinha feito, principalmente, numa disciplina introdutória como 

“Fundamentos da Linguagem Visual”. Perguntei isso a eles e já disseram que não. E, 

alguns se assustaram com aquela reação, “não, tô aqui para aprender a desenhar, 

para aprender a pintar, aprender, para ser artista!” E eu tive a segurança, que nunca 

tive, ou teria tido antes, de afirmar que é licenciatura, que é formação de professores, 

assim, de uma forma segura, não aquela coisa insegura, assim, que eu sabia, mas eu 

me perguntava “será que eu digo? Será que não digo?” E terminei falando que eles 

seriam professores, sim, e quem sabe melhores ainda até do que muitos professores 

que têm por aí. Eu tanto brinquei que eles até riram comigo. Foi interessante, eu citei 

vários exemplos de alunos que também se diziam, alunos do curso, que eram, que 

não queriam ser professores, que hoje são professores e bons professores (risos). E 

foi muito legal esse papo informal que eu tive no início, que eu acho que eu não teria 

se não tivesse esse grupo aqui. Foi bom para o pessoal que tá entrando no curso. 
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Dürer – Bom, para mim, o comentário do processo vivenciado é a importância que 

tem sido, até como Frida falou e também Tarsila, da importância dessa convivência, 

da importância dos estudos que a gente tem estabelecido juntos, até também para 

reforçar a minha base teórica. E com isso, sempre melhorar a prática. Por quê? 

Porque, como até já discutiu muitas vezes aqui, também, às vezes a gente sai de uma 

aula e se questiona. Mas ali, como é um questionamento solitário, a gente termina 

não dando nem importância para aquele questionamento. E aqui, como a gente tá 

sempre indo e voltando nesses questionamentos, eles ganham uma dimensão, assim, 

enorme, e fazem com que, realmente, a gente mude a partir deles, a partir dos erros, 

a partir dos comentários em cima desses erros e essa tem sido a grande contribuição 

do “Tear” na minha construção de identidade e na minha prática. 

Anita – E também outra coisa, por exemplo, quando [...] chegar lá ou qualquer um 

de nós chegamos lá, em qualquer lugar, para valorizar, afirmar a importância do 

professor de Arte, então, a gente, não é a gente, a gente não tá sozinho, a gente sabe 

que tá respaldado por um grupo que dá respaldo realmente a isso, um estudo ao 

nível de doutorado, a gente não tá mais sozinho. 

Dürer – É um conhecimento construído em grupo, em equipe... 

Anita – Eu só queria chamar a atenção para a palavra reificação, reificação que o 

Ronaldo Rosa Reis vai colocar, sobre a questão da cultura; tem muitas coisas na 

cultura da gente que já tão fixadas. Aí sim, ele fala essa questão da reificação, que 

muitas coisas que estão na nossa cultura não são mais ditas, por isso, são perigosas. 

São ideias que foram fixadas por coisas reais e pronto. Acho que a gente, aqui está 

fazendo uma... 

Pollyanna – Desconstrução. 

Anita – Como é que se diz? Uma desconstrução é... uma “mexida” mesmo, nessas 

questões, nessas ideias; sei lá, de repente uma coisa que é tão simples, para as 

pessoas, dizem, assim, “Ah! Arte é simples”, o ensino da Arte, para nós não é mais, 

acho que de jeito nenhum. E assim, eu sonho, bebo, durmo agora pensando no meu 

projeto de pesquisa (risos). Não consigo mais parar de pensar nisso, aí o grupo tava 

fazendo muita falta, por quê? Eu tava perdida, tem um monte de coisa que eu já li, 

que eu nem sei mais o que é que eu faço de pesquisa. Aí, depois já ontem à noite 

quase que eu não dormia...  

Pollyanna – Tem que achar a pergunta, o problema, tendo o problema você não terá 

problemas. 

Anita – Eu quase não dormi pensando em trazer alguma coisa, um esboço para a 

Pollyanna ler. Então, eu já mudei de um problema para outro; mas enfim, eu acho 

que eu tô passando essa agonia toda, para essa questão do Mestrado. Eu tô muito, 

muito incomodada com a minha situação, eu tenho de fazer, não sei como vou fazer 

esse mestrado, mas eu tenho que fazer. 

Pollyanna – Mas isso é bom, se todo mundo se sentisse incomodado desse jeito, se 

voltasse para a pesquisa, seria maravilhoso! 

Anita – as considerações que eu acho interessantes para mim, em relação ao grupo, 

eu acho que é essa coisa do crescimento pessoal mesmo e parar daquela ideia de 

que, “Ah! Mas eu não posso, porque eu não tenho dinheiro. Ah! Eu não posso 

porque eu não conheço o livro tal. Eu não posso porque fulano de tal conhece mais 

do que isso! Então, são tantas as barreiras que a gente tem que enfrentar, que está 

sendo muito difícil, mas acho que a gente tá superando muita coisa. Acho que o 

grupo me ajuda, vamos dizer assim, a me manter firme na posição de querer fazer 

um Mestrado, coisa que eu jamais cogitaria sem o grupo. 

Pollyanna – Bem, eu estou aqui por condições, primeiro, porque eu já me senti 

incomodada, como a Anita, esse incômodo aí é um incômodo bom! Isso aí eu lhe 

digo, porque todo incômodo que leva a gente para frente é um incômodo 

maravilhoso, certo? E há o fato de a gente estar refletindo junto, refletir sozinho é 

uma coisa, refletir em conjunto, não só dá uma sensação de força, como a Frida 

falou, mas é dessa co-construção, que é uma nova maneira de você construir uma 
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cultura que se está tentando estabelecer. Porque até algum tempo atrás a gente não 

ouvia falar de professores discutindo sobre o ensino da Arte. Isso começou a discutir 

a partir do EGEA, que vocês, isto é, alguns de vocês começaram essas discussões. 

Antes disso, não existia. Essa equipe, de certa maneira, serve para fortalecer essa 

ideia anterior, que era uma ideia que era intermitente, os encontros aconteciam em 

um período, depois algum tempo se passava, e aí acontecia outro encontro. Não sei 

se era a cada ano, não era? Ou era de seis em seis meses? 

Dürer – Eu acho que terminou acontecendo dois em um ano. 

Pollyanna – Dois em um ano, de seis em seis meses. Então, esse nosso processo fez 

uma coisa que foi tornar mais assíduas essas discussões, que até então eram 

intermitentes e com uma maior sistematização. Para mim tem contribuído demais, 

em termos pessoais, porque eu, como professora, vejo agora a minha prática anterior 

com maior criticidade, muita coisa eu vou mudar, muito, a partir desses encontros 

que nós tivemos. Por quê? Porque foi um outro mundo que se abriu diante de mim. 

Hoje eu tenho uma visão do curso completamente diferente da que eu tinha antes. 

Hoje eu tenho uma concepção de conhecimento, muito, mas muito díspare do que eu 

tinha. Então, é todo um conjunto de coisas que foram se desenrolando a partir dessas 

nossas co-construções. Pensar que não foi uma coisa solitária, só minha, graças a 

Deus, não foi. Cada um de vocês contribuiu e tem contribuído muitíssimo para isso. 

Eu tenho plena consciência de que o que eu sou hoje é por conta de cada um de 

vocês. Então, para mim, é extremamente gratificante poder ter proporcionado este 

fórum de reflexão, com pontes entre mim e vocês, e entre vocês uma rede de 

conhecimento que está sendo tecida, com a contribuição de cada um de nós. 

Camile – Eu acho que tem sido uma experiência muito boa, porque permitiu assim... 

eu sempre comento que, nas escolas, nós professores de Arte somos sozinhos; 

porque raramente numa mesma escola têm dois professores de Arte. Então, dificulta 

até a nossa integração com outros professores, e, às vezes, a gente encontra com um 

ou com outro acolá, e faz um comentário aqui e outro ali. Nada assim bem mais 

concreto, substancial. E aqui, no grupo, permite que a gente possa estar fazendo essa 

troca de experiências a partir duma reflexão e, ao mesmo tempo havendo essa 

cadeia, essa interrelação de sujeitos também, pensantes que vivenciam a Arte nas 

escolas. E a gente pode estar num momento que pode refletir sobre a nossa prática e 

ao mesmo tempo ampliar esses nossos conceitos que estamos construindo, 

construindo a nossa identidade enquanto profissional do ensino da Arte. Isso até vai 

fazer com que dentro da nossa sala de aula a gente já possa estar dando outro 

significado, outro sentido para nossas, nossas atividades. Eu acho isso. 

As considerações sobre esse encontro reflexivo exprimem o sentimento do qual nos é 

tão caro, o sentimento de pertença, porque, como afirmou Frida, ele confere confiança nas 

discussões dentro e fora desses espaços interdiscursivos específicos. 

O importante neles é que, em maior ou menor medida, eles exaltam os objetivos da 

Investigação Colaborativa, em suas experiências pessoais e coletivas. São exemplos Dürer, 

ele diz da importância “dos estudos que a gente tem estabelecido juntos, até também para 

reforçar a minha base teórica”, em alusão aos Ciclos de Estudos para a formação continuada, 

ou ainda da importância sobre a construção do conhecimento construído em equipe. Como a 

palavra vai à palavra, Anita, promove um contraponto discursivo ao falar da importância da 

desconstrução do conhecimento para a transformação de si, isto é, no (re)desenho de objetivos 

e metas investigativas no caminho da formação continuada. Segundo ela, “eu sonho, bebo 

durmo, agora, pensando no meu projeto de pesquisa (risos). Não consigo mais parar de pensar 
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nisso aí, o grupo tava fazendo muita falta. [...] Acho que o grupo me ajuda, vamos dizer 

assim, a me manter firme na minha posição de querer fazer um Mestrado, coisa que eu jamais 

cogitaria sem o grupo”. Assim, a formação, a investigação e a co-construção de 

conhecimento, todos, eixos principais que embasam essa abordagem, foi dito que fizeram 

parte da vida desses colaboradores. De modo particular, focalizamos as percepções desses 

partícipes em termos de processo identitário, para tanto buscamos as falas de Dürer: 

E aqui, como a gente tá sempre indo e voltando nesses questionamentos, eles 

ganham uma dimensão, assim, enorme, e fazem com que, realmente, a gente mude a 

partir deles, a partir dos erros, a partir dos comentários em cima desses erros, e essa 

tem sido a grande contribuição do “Tear” na minha construção de identidade e na 

minha prática. 

Outra consideração tecida sobre o prisma identitário é a de Camile, a qual se remete 

textualmente às formas identitárias sociais: 

O grupo permite que a gente possa estar fazendo essa troca de experiências a partir 

duma reflexão, e, ao mesmo tempo, havendo essa cadeia, essa interrelação de 

sujeitos também, pensantes que vivenciam a Arte nas escolas, a gente pode estar 

num momento que pode estar refletindo sobre a nossa prática, e ao mesmo tempo 

pode estar ampliando esses nossos conceitos que estamos construindo, construindo 

nossa identidade enquanto profissional do ensino da Arte. 

5.1.4 A mediação docente de Tarsila  

Essa Sessão Reflexiva processou-se 

no dia 12 de outubro de 2007, na residência 

da proponente durante 12 horas.  
 

  

 

 
 

                           Foto 6: Sessão Reflexiva de Tarsila.  

                           Fonte: P. Coêlho (2008).    

 

5.1.4.1 Tarsila em face de Si 

As ações reflexivas iniciaram, como nas demais Sessões, pela ação de descrever; 

assim Tarsila dá início aos trabalhos reflexivos. 
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Videorregistro - descrição 

Sou Tarsila, professora de Educação Artística da Unidade Escolar Gabriel 

Ferreira, 6ª série, Sala 3, 45 alunos, turno manhã. A sala estava arrumada da forma 

tradicional, com carteiras com os alunos enfileirados, as janelas estavam abertas, porém 

se voltam para uma área onde os alunos têm aula de Educação Física. As janelas, 

geralmente, servem de “palco” para que os alunos que não estão tendo aula interfiram 

no ambiente da aula. Na sala existem dois quadros, um tradicional de giz e outro de 

acrílico. [Sobre] a mesa de professor [há] desenhos, recortes e objetos feitos para 

atender ao objetivo da aula. 

A temática era “A Escultura”, tendo como introdução a construção de um 

tangran, que nesta aula tinha o propósito ou o objetivo de introduzir o tema da 

escultura. Na verdade, o meu objetivo era que houvesse uma evolução da 

bidimensionalidade do desenho e da colagem para a tridimensionalidade. E, a partir daí, 

a discussão do conceito de escultura. 

A escola pública não oferece material nem para o professor nem para os alunos para se 

efetivar uma aula de Arte. Os procedimentos pedagógicos constaram de um cartaz, em que foi 

colocado o conceito e procedimento de feitura do tangran, aliás, o procedimento de se 

fazer o tangran coração partido. 

O desenho e o recorte e a colagem do tangran foram demonstrados, bem como 

[foi] mostrado [que] a partir do desenho de outras figuras você pode conseguir montar 

objetos tridimensionais, tendo em mente a escultura, no caso, apresentamos um móbile. 
Quadro 43 – Videorregistro – descrição. 

Fonte: Sessão Reflexiva – Autorreflexão de Tarsila, realizada no dia 12/10/2007. 

Tarsila é bem sucinta na descrição de sua aula; ela a descreve com brevidade e com 

alguns saltos, em termos de encadeamento de ideias. As características do processo de 

descrever da professora produzem lacunas e “ruídos”, em termos de entendimento para o 

interlocutor. Não obstante a economia discursiva, a descrição desta professora encontra-se 

permeada por informações. 

Em função dessa característica, ao tempo em que descreve, tenta informar. Por esse 

motivo, ela não se restringe a responder à questão base do descrever, “o que fiz?”, mas 

também faz incursões no informar. Daí, a ação do descrever de Tarsila ser tecida juntamente 

com o informar, como é exemplo o caso da descrição da sala de aula: “As janelas, geralmente, 

servem de “palco” para que os alunos, que não estão tendo aula, interfiram, no ambiente da 

aula”. Neste enunciado, a professora adianta funções outras das janelas da sala, que interferem 

diretamente na aula. Um exemplo de interação não desejável pelo professor. 

Sua aula é híbrida, pois, consideramos que ela lida, não com um tema, mas dois temas, 

sendo que um foi mais evidenciado do que o outro, o tangran, que ela utilizou como 

estratégia mediacional, cuja execução requer alguns conhecimentos da Matemática, ao qual se 

soma o caráter lúdico, típico de todos os jogos, a fim de proporcionar o acesso de seus 

estudantes ao tema que desejava iniciar em aulas subsequentes, a escultura. Tarsila, 
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possivelmente, tenha optado por ele devido à sua ludicidade, da qual poderia lançar mão e 

como instrumento de motivação para a turma de adolescente. O poder de sedução do jogo 

contribuiu para que este, até mesmo, se sobrepusesse ao tema da escultura, que ela afirmou 

ser o objetivo da aula. Embora a professora tenha afirmado que o tangran teria apenas a 

função introdutória para o segundo, ela utiliza grande parte da aula voltada para o jogo. Tanto 

é verdade, que o cartaz exibido em aula tratava apenas do tangran. De acordo com a própria 

Tarsila: 
Os procedimentos pedagógicos constaram de um cartaz, em que foi colocado o 

conceito e procedimento de feitura do tangran. Aliás, o procedimento de se fazer o 

tangran coração partido. 

Tarsila asseverou que todo esse processo se fez para se chegar à tridimensionalidade, e 

assim discutir o conceito de escultura. Em suma, a professora intentou percorrer, através das 

estratégias – texto verbal (cartaz), discussão e rápida contextualização do jogo, demonstração 

pela professora, execução de algumas propostas por alguns estudantes, discussão sobre os 

conceitos referentes a questões de dimensionalidade espacial, porém ela não esclarece, na sua 

descrição, se no caminho, por ela traçado, que encontra apoio na tríade - forma, material e 

conteúdo -, obteve sucesso no seu intento. 

Ao examinarmos o enunciado de Tarsila: 

O desenho e o recorte e a colagem do tangran foram demonstrados, bem 

como [foi] mostrado [que] a partir do desenho de outras figuras você pode 

conseguir montar objetos tridimensionais, tendo em mente a escultura, no 

caso, apresentamos um móbile. 

Ficam subentendidas as técnicas das Artes Visuais desenvolvidas naquela aula: 

desenho (bidimensional), recorte e colagem (bidimensional, porém, forma transicional do 

bidimensional para a tridimensionalidade), e montagem construtiva de um móbile 

(tridimensional). Assim, é evidente a preocupação de Tarsila para com uma melhor 

compreensão pelos estudantes da tridimensionalidade, através de um crescendo em termos 

dimensionais. 

No entanto, surgem interstícios de entendimento da descrição de Tarsila no que diz 

respeito à abrangência, em relação aos estudantes, quantos deles realmente exercitaram tais 

técnicas. Seguindo esta mesma linha, uma questão se impõe - houve a apresentação das 

modalidades das produções tridimensionais, dentre elas o móbile, para melhor entendimento 

da turma? 
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Quanto ao fato de a afirmação de Tarsila de ter havido elos entre: o tangran, a 

escultura e o móbile, exemplo de escultura trazido por ela para mostrar à turma, aqueles não 

foram tão evidentes. A afirmação anterior repousa no fato de que Tarsila, ao demonstrar como 

obter uma unidade componente do móbile, a faz derivar, não das partes que perfazem o 

tangran, mas de círculos recortados, colados, presos a linhas para serem fixados. 

Do ponto de vista da abordagem prática, Tarsila tentou fazer um percurso pela 

triaxialidade da Abordagem Triangular de Barbosa - produção, apreciação e contextualização 

-, buscando prover a turma de elementos estruturais morfológicos (plano, cores, formas) e 

sintáticos (movimento, direção) para que, dessa maneira, proporcionasse aos estudantes a 

aprendizagem triangular. 

No que tange às condições de trabalho na instituição pública na qual ensina, a 

professora assim se refere: “A escola pública não oferece material nem para o professor nem 

para os alunos para se efetivar uma aula de Arte”, o que conflui para semelhantes afirmativas 

de professores de escolas públicas. Depreende-se, portanto, que o material que ali se 

encontrava foi patrocinado pela própria professora. Outra dedução que podemos ter, a partir 

do relato de Tarsila sobre a relação professor de Arte/instituição escolar, diz respeito ao 

espaço de tensão entre ambos que não contribuem para que se funde uma relação de pertença, 

pelo contrário, patenteia o sentimento da exclusão. 

Ao final de sua descrição, Tarsila diz o seguinte sobre o que ela considerou como 

relevante: “como fatos relevantes, de certa forma, os alunos estavam atentos, ouvindo as 

explicações e a aula ocorreu de forma tradicional”. A maneira como foi construído o 

enunciado indicia para o fato de que nem todos os estudantes exercitaram as técnicas levadas 

para a sala de aula, uma vez que eles estavam ouvindo as explicações do conteúdo que ela 

levou para a sala de aula.  A passividade imposta aos estudantes contribui para a produção do 

que Foucault denomina de corpos dóceis, reitera, mantém o social vigente. Logo, a ênfase do 

duo professor/estudante incidiu sobre a professora, enquanto a turma se manteve em atitude 

passiva. Trata-se de uma relação assimétrica de poder que se instala. Diante do exposto, 

gostaríamos de lembrar que os sujeitos se constroem nas inter-relações, o conteúdo, de modo 

puro, não concorre em plenitude para a aprendizagem, porque também essa é essencialmente 

social. Vale dizer que o modo como percebemos determinado conteúdo, os valores que lhe 

imputamos para conferir significado possam contribuir para a construção de sujeitos éticos, 

cidadãos. 
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O conjunto dos procedimentos e as ênfases características da aula em apreço põem em 

relevo a opção pedagógica da professora, a qual afirma textualmente que sua aula foi 

tradicional. 

Em momento subsequente, Tarsila partilha conosco a ação da informação sobre o 

videorregistro em análise. 

Discutidas as questões referentes ao descrever, prosseguimos com as indagações que 

têm a ação do informar como foco, e versam sobre teorias que expressam a prática de Tarsila. 

Videorregistro – informar 

Eu creio que Ana Mae Barbosa, por si só, tem uma perspectiva de John Dewey 

e de Paulo Freire, e têm o pressuposto da contextualização das propostas, trazendo para 

a sala de aula as histórias de vidas dos estudantes ou também fazendo a própria 

situação da sala de aula como atitude de você querer que os conceitos se tornem mais 

fáceis para o aprendizado. Eu creio que, bom, antes também, eu tenho também como 

referência a Fayga, ao usar os conceitos e aproximar os mesmos através de uma 

contextualização, fazendo, no caso, uma referência ao curso que ela deu, com esse 

enfoque, assim, dos exemplos mais próximos [da realidade] para que os estudantes, 

tradicionalmente, sem muita afinidade ou sem muita convivência com a Arte, eles 

aprendam de uma forma mais fácil. 

Quadro 44 – Videorregistro – Informar 

Fonte: Sessão Reflexiva – Autorreflexão de Tarsila, realizada no dia 12/10/2007. 

 

Ainda tendo como foco no informar, quer-se indagar, dessa feita, o significado do que 

Tarsila faz: 

Eu creio que o significado é mais próximo da minha prática, e tenha a ver com uma 

perspectiva de aproximar ao máximo a Arte da história, da própria reflexão sobre o 

cotidiano dos estudantes. 

Nesse momento, Tarsila deve responder à questão qual o significado de minhas ações? 

Tal indagação tem o objetivo de investigar como o conhecimento foi trabalhado, bem como 

analisar e fundamentar teórica e criticamente as ações. 

Tarsila afirma que sua prática docente está amparada pelas teorizações de Barbosa, 

John Dewey e Freire. Barbosa é, sem dúvida, a grande referência nacional do ensino da Arte, 

não só pela prolífera produção bibliográfica, mas pela proposição da Abordagem Triangular, 

na década de 1980, na qual a Arte é concebida como cognição; e o ensino, com base nesta 

proposta de filiação teórica associada ao desenvolvimento cognitivo, foi denominado de pós-

moderno ou contemporâneo. Conforme Barbosa (1998, p. 41), esta abordagem é 

“construtivista, interacionista, dialogal, multiculturalista e pós-moderna”. A adoção desta 

proposta pelos Parâmetros Curriculares – Arte disseminou-a em todo o País. Daí, a 
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pertinência do enunciado de Tarsila quanto à influência de Barbosa na sua atividade docente. 

Dewey é citado por Tarsila, mas como uma derivada das teorizações de Barbosa, por que esta 

investigou a influência do pensamento deweyano no ensino da Arte no Brasil. Por fim, a 

professora cita Freire, educador que influenciou, nacional e internacionalmente, educadores 

de todas as áreas, e Barbosa foi um deles. A natueza da Abordagem Triangular tem visíveis 

facejamentos com as teorizações freireanas em função da interpretação e leitura de mundo e 

da prática do diálogo, que busca encontrar as conexões intra e interdisciplinares, objetivando a 

apreensão do objeto de conhecimento em um o horizonte de totalidade. Em suma, que a 

aprendizagem triangular contribua para a construção de sujeitos criativos, éticos em seu ser e 

seu fazer sociohistórico, político e cultural. Então, os aportes teóricos de Tarsila estão 

interligados entre si tendo Barbosa como elo ou conector. 

Tarsila destaca nos estudos desses educadores a importância da contextualização para 

o processo de ensino e de aprendizagem. Lembramos que contexto social foi central nas 

teorizações de Vygotsky (2003, p. 75), “todas as funções superiores originam-se das relações 

reais entre indivíduos humanos”; ou seja, as funções superiores se formam a partir das 

interações sociais. Eis por que o diálogo, uma das características principais da abordagem de 

Barbosa, tem ecos vigotskianos e freireanos. Para Tarsila, a contextualização é um princípio 

articulador entre os microcosmos do estudante, da sala de aula e os conteúdos a serem 

discutidos. Em suma, ela percebe o termo contextualização, segundo um olhar vigotskiano, 

como um instrumento mediacional, um facilitador da aprendizagem. A concepção dos autores 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, PCNEM, sobre 

contextualização, consiste em um conjunto das múltiplas dimensões atuais e históricas que 

condicionam o ser humano. 

Estas formas de entendimento dos fatores interferentes e da docência em Arte 

conferem significado à apresentação da professora e artista plástica Fayga, como outro 

ancoradouro de Tarsila: 

Eu tenho também como referência a Fayga, ao usar os conceitos e aproximar os 

mesmos através de uma contextualização, fazendo, no caso, uma referência ao curso 

que ela deu, com esse enfoque, assim, dos exemplos mais próximos [da realidade] 

para que os estudantes, tradicionalmente, sem muita afinidade ou sem muita 

convivência com a Arte, eles aprendam de uma forma mais fácil. 

Com base no exposto, até aqui, podemos afirmar que Tarsila tem claras as teorias que 

ela optou como aportes, e com elas procura dar significado aos objetivos traçados para as 

ações realizadas no seu trabalho. Assim, para ela, o significado que busca conferir às suas 
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ações, “Eu creio que o significado mais próximo da minha prática tenha a ver com uma 

perspectiva de aproximar ao máximo a Arte da história, e da própria reflexão sobre o 

cotidiano dos estudantes”. 

Em nossa opinião, Tarsila responde em parte às questões colocadas, pois as questões 

estão analisadas teoricamente, muito mais do ponto de vista da acepção técnica. Nessa 

perspectiva este momento mereceria, por parte de Tarsila, maior profundidade do ponto de 

vista crítico das ações. E o que foi por nós afirmado pode ser melhor evidenciado na ação do 

confrontar, a ser discutida em seguida. 

Após discutirmos as questões sob a rubrica do informar, o processo teve 

prosseguimento com foco no confrontar. 

Videorregistro – Confrontar 

Eu creio que às vezes eu sou uma professora muito mais... dando um enfoque do 

tradicional na minha, nas minhas metodologias, no meu modo de me portar em sala de 

aula, pois eu me vejo sendo muito séria, muito cobrando muitos dos alunos, e muitas vezes 

eu me vejo, em alguns momentos, não dando, muito, às vezes, a chance para que ele se 

aproxime; ou seja, eu, em alguns momentos de autocrítica, eu me vejo como uma pessoa 

que, de certa forma, para manter a ideia do professor, que não dá chance para que o aluno 

proceda de uma forma mais indisciplinada, eu, de alguma forma, passo essa postura de um 

professor que se coloca como duro, às vezes. E eu creio que, se tem a ver com o social e o 

pessoal a minha forma de ser, eu acho que tem tudo a ver, porque eu acho que na própria 

formação que a gente carrega, para nossas práticas, aquilo que a gente vivenciou a vida 

inteira. O que eu tenho em vista conseguir... é aquilo sobre o confrontar. 

Quadro 45 – Videorregistro – Confrontar. 

Fonte: Sessão Reflexiva – Autorreflexão de Tarsila, realizada no dia 12/10/2007. 

Dentre as perguntas da ação do confrontar, esta busca saber de Tarsila como ela 

chegou a ser dessa maneira: 

Eu cheguei a ser dessa maneira, creio que diante daquilo que eu havia falado 

anteriormente, que faz parte de um aprendizado, a vida, de alguma maneira, ela 

acaba nos transformando naquilo que nós apresentamos em termos de vida e 

profissional; ou seja, algumas posturas, um pouco de... que no caso eu refleti que eu 

sou uma pessoa assim muito séria, muito, e que eu deveria ser mais flexível nesse 

sentido, eu creio que é, assim, um conjunto de fatores, que, pessoalmente acabam 

construindo uma história do futuro profissional. As causas são várias, familiares, 

enfim, e a própria cultura, que a gente acaba se tornando o que a gente é realmente, 

em termos de profissional. 

A questão do confrontar que deu prosseguimento à reflexão foi a que visou saber o 

que mantém as teorias de Tarsila: 
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O que mantém as minhas teorias é acreditar que eu posso um dia vir a me tornar 

uma pessoa que, a partir da minha prática e da minha reflexão sobre ela, em alguns 

momentos que eu não possa estar fazendo um bom trabalho, eu possa, a partir dessa 

reflexão e de uma leitura de mundo e de uma perspectiva, [...] melhorar, a partir 

desse aprendizado, eu vir a fazer melhor. 

Ainda com o foco no confrontar, a pergunta da vez visa saber o que limita as teorias de 

Tarsila: “O fato de ser professora de Arte eu creio que é uma questão, às vezes, de falta de 

condições materiais”. 

E, como última questão da rubrica do confrontar, quer-se saber a que interesses 

servem as teorias de Tarsila 

Eu acho que os interesses são [...] eu tenho o objetivo de que com a minha atuação 

como professora eu possa fazer com que meus estudantes, meus alunos, eles reflitam 

a sua própria condição de se lerem, de se verem diante do mundo é [...] se 

autorrefletirem a partir do que eles aprendem em arte. 

Com base nessa ação do confrontar, podemos examinar e questionar as teorias 

fundantes das ações docentes de Tarsila. Por esse motivo, o conflito é esperado neste 

momento, mais do que em outro da trama autorreflexiva, pelo cotejamento de visões e ações. 

Dessarte, Tarsila inicia a análise desse momento com o delineamento do seu perfil em 

termos de atividade docente: 

Eu em alguns momentos de autocrítica eu me vejo como uma pessoa que, de certa 

forma, para manter a ideia do professor, que não dá chance para que o aluno proceda 

de uma forma mais indisciplinada, eu, de alguma forma, passo essa postura de um 

professor que se coloca como duro, às vezes.  

O discurso de Tarsila, que antes sinalizava para uma linha de ação dialogal, onde 

reinava a horizontalidade entre professor e estudante, neste trecho, muda para o sentido 

inverso do que vinha sendo colocado, quando entra em cena o tema da indisciplina em sala de 

aula. A professora, que dizia buscar as vivências da realidade da sala de aula em busca do 

diálogo, diante da indisciplina, entra na contramão do seu referencial teórico, pois Dewey, 

Barbosa e Freire, principalmente, defendiam teoria educacional com tendências político-

democráticas, calcada no diálogo, assim como, a capacidade volitiva como pré-requisito para 

o aprender. Então, no momento em que ela lança mão de atitudes duras, a fim de coibir a 

indisciplina na aula, entendemos que ela usa do poder outorgado pela condição de professora. 

A assimetria de poder, então instaurada, emana da inversão de atitude política de Tarsila, que 

atinge, inclusive, as suas próprias formulações conceituais sobre ser professor de Arte, “o 

professor de Arte tem que ser, necessariamente, um propositor de mudanças, nele mesmo, que 

dizem respeito à própria identidade, à identidade de seu aluno e à do seu contexto social”. 
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Nesse seu conceito, Tarsila afirma veementemente a necessidade da mudança, porém, diante 

da indisciplina na sala de aula, a sua atitude é de reiteração, consoante a explicação de Tarsila 

sobre as razões desse comportamento: 

E eu creio que, se tem a ver com o social e o pessoal a minha forma de ser, eu acho 

que tem tudo a ver, porque eu acho que na própria formação que a gente carrega, 

para nossas práticas, aquilo que a gente vivenciou a vida inteira. O que eu tenho em 

vista conseguir... é aquilo sobre o confrontar. 

No enunciado acima, podemos perceber, tanto pela ótica vigotskiana, para o qual a 

fala é um instrumento de mediação dos processos mentais superiores, quanto pela perspectiva 

de Bakhtin (1988, p. 112), que diz que é “a expressão que organiza a atividade mental, que a 

modela e determina sua orientação”, que o sujeito é tecido na interseção do social, do pessoal 

e do cultural. Seja na condição de mediação ou de organização, este instrumento, na ação do 

confrontar de Tarsila, torna evidente a situação de sua prática docente relativamente aos seus 

referentes; à zona de desenvolvimento real, ao tempo em que cria um horizonte de 

possibilidades que poderão ser alcançadas mediadas pela colaboração, zona de 

desenvolvimento proximal (VYGOTSKY, 2003).    

O enunciado mostra que Tarsila compreende que as práticas sociais do ensino e da 

aprendizagem são tecidas com os fios sociohistóricos e culturais, onde também podemos 

perceber que ela se volta para o plano microgenético, um nível mais pontual, de abordagem 

do sujeito da atividade. 

Este discurso reflete que, de certo modo, as teorias que Tarsila diz embasarem sua 

prática docente ainda não foram internalizadas, pois a internalização é a ressignificação do 

diálogo sujeito-sociedade, ou “a reconstrução interna de uma operação externa” 

(VYGOTSKY, 2003, p. 74). Se a professora, ao assumir determinada atitude diante de uma 

situação de indisciplina, tivesse realmente internalizado as teorizações freireanas, por 

exemplo, ela haveria de produzir, a partir daquela situação, uma questão geradora, e, chamaria 

o estudante ao diálogo, e juntos tentariam superar as dificuldades surgidas. Contrariamente ao 

caminho do diálogo, onde o outro é incluído, a opção da professora foi a de reprimir a ação 

do(a) estudante que ela considera indisciplina. De acordo com as teorizações de Orlandi 

(2003), o discurso de Tarsila apresenta-se sob a forma biaxial, ora com tendência lúdica ora 

com tendência autoritária. O que foi dito vai ao encontro do seguinte enunciado de Tarsila, 

“Eu creio que às vezes eu sou uma professora muito mais... dando um enfoque do 

tradicional”, o que pode ser evidenciado pelo acento no conteúdo, no monopólio do tempo de 

aula centrado na professora. 
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Por outro prisma, de modo contundente, a professora nos apresenta o quão tenso é o 

momento do confrontar, posto que este reflete o grande campo multifacetado de tensões em 

que consiste a atividade docente. Neste caso, podemos observar dois discursos que delineiam 

professores com linhas de ação diversa entre si: um que reedita a imagem do professor da 

tradição e outro que busca o professor da transformação. Essas duas concepções co-habitam 

em Tarsila. 

Eis uma pequena mostra da plasticidade das questões identitárias concernentes à 

atividade docente e ao professor de Arte. Nota-se o quanto essas questões são funções 

imbricadas aos contextos e às experiências de vida. Nesse fluxo, dependendo do contexto, 

o(a) professor(a) pode assumir atitudes bem diferenciadas do que ele(a) afirma ter na maioria 

dos casos. 

Em face do conflito em que se encontrava é que Tarsila diz, ao final do enunciado, 

sobre o que deseja conseguir; o que vem à tona é “... aquilo sobre o confrontar”, pois é no 

confrontar que estão os primeiros sinais da perspectiva de mudança. Tarsila põe em tela, lugar 

para onde devem convergir a fala e a atividade prática, o vir-a-ser, isto é, a transformação 

(VYGOTSKY, 2003).  

Videorregistro – Reconstruir 

Pollyanna - Como você poderia fazer as coisas de forma diferente? 

Tarsila - É, no sentido daquilo que... eu já fiz essa autocrítica, eu acho que eu tenho tentado, 

de diversas maneiras, fazer o possível para que eu mude esse meu comportamento de 

professora, às vezes, muito dura. E tenho procurado, na medida do possível, conversar com os 

meus estudantes, me aproximar ao máximo deles e procurar ouvi-los, principalmente no caso 

de alguns que têm realmente certa dificuldade maior no aprendizado. 

Pollyanna - O que você tem que fazer para introduzir essas mudanças? 

Tarsila - Bom, no plano pessoal, eu creio que tenho tentado fazer, mas quando se fala em 

mudanças, parte pedagógica e que eu me veria, assim, trabalhando numa escola que você tem 

algumas dificuldades, em termos de um espaço não adequado às práticas, de uma visão 

totalmente diferente, uma visão que a Arte é uma disciplina que serve muitas vezes para 

continuar mantendo a tal história de que o professor tá ali apenas para enfeitar a escola, para 

contribuir nessa parte do só fazer, então o que eu tenho... o que eu tenho que fazer é procurar, 

é o que eu tenho feito realmente é mudar, tentar mudar realmente essa postura ou esse 

[inaudível] olhar. A própria escola existe e a Arte ela existe para isso; e que ao contrário a 

Arte é um conhecimento e é por isso que eu me coloco nessa perspectiva de mudanças. 

Pollyanna - O que você considera pedagogicamente importante na prática docente em Arte? 

Tarsila - Seria trazer para minha prática oportunidades de que os estudantes refletissem mais 

suas histórias de vida, de uma forma que favorecesse essa contextualização dos assuntos, e 

isso dinamizasse mais nesta área. 

Quadro 46 – Sessão Reflexiva (Trama Autorreflexiva de Tarsila) – Reconstrução. 

Fonte: Sessão Reflexiva – Autorreflexão, realizada no dia 12/10/2007. 
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Após a ação do confrontar, Tarsila deve responder à indagação, como poderia agir de 

forma diferente?  

O discurso de Tarsila nos faz lembrar a teoria leniniana da curvatura da vara, pois, 

para mudar uma conduta no processo de ensino e da aprendizagem, que não considera 

satisfatória, não busca o ponto mediano, e sim o ponto diametralmente mais distante possível 

da conduta indesejável, para atingir seu intento, encontrar o ponto médio da vara. A 

professora responde à questão acima do seguinte modo:  

É, no sentido daquilo que... eu já fiz essa autocrítica, eu acho que eu tenho tentado, 

de diversas maneiras, fazer o possível para que eu mude esse meu comportamento 

de professora, às vezes, muito dura. E tenho procurado, na medida do possível, 

conversar com os meus estudantes, me aproximar ao máximo deles e procurar ouvi-

los, principalmente no caso de alguns que têm realmente certa dificuldade maior no 

aprendizado. 

Detectada a necessidade de mudança, em nível pessoal e institucional, a professora 

enuncia como produzir tais mudanças: 

Bom, no plano pessoal, eu creio que tenho tentado fazer, mas quando se fala em 

mudanças, parte pedagógica e que eu me veria, assim, trabalhando numa escola 

que você tem algumas dificuldades, em termos de um espaço não adequado às 

práticas, de uma visão totalmente diferente, uma visão que a Arte é uma disciplina 

que serve muitas vezes para continuar mantendo a tal história de que o professor tá 

ali apenas para enfeitar a escola, para contribuir nessa parte do só fazer, então o 

que eu tenho... o que eu tenho que fazer é procurar, é o que eu tenho feito 

realmente é mudar, tentar mudar realmente essa postura ou esse [inaudível] olhar. 

A própria escola existe e a Arte ela existe para isso; e que ao contrário a Arte é um 

conhecimento e é por isso que eu me coloco nessa perspectiva de mudanças. 

A perspectiva de mudança, que o discurso da professora evidencia, está mais afeta a 

uma tomada de atitude de resistência por parte desta professora ante aos demais membros da 

escola, como maneira de tentar mostrar a eles o modo como Tarsila desejaria que Arte fosse 

percebida – como conhecimento. Sua atitude de resistência é relativa a muitos fatores, como 

dificuldades que se concretizam na falta de espaços adequados e percepção (des)valorativa 

que a Direção da escola e os colegas professores têm sobre a disciplina no universo escolar. 

Notemos que o que Tarsila deseja mudar ultrapassa os limites individuais/subjetivos, 

sociais da sala de aula, atinge toda a comunidade escolar. Enquanto isso não ocorre, a 

professora vai buscando: 

Seria trazer para minha prática oportunidades de que os estudantes refletissem mais 

suas histórias de vida, de uma forma que favorecesse essa contextualização dos 

assuntos, e isso dinamizasse mais nesta área. 
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Dessa maneira, parte das mudanças que a professora almeja se limitam ao âmbito do 

possível, do microssocial, da micropolítica, do nível que Guattari denomina de molecular. É a 

rede formada por essas microrrevoluções que perfarão a transformação de maior abrangência. 

O que ela denomina de reflexão das histórias de vida nada mais são do que reflexão 

sobre as vivências ou experiências dos estudantes e da professora, conjuntamente, de modo 

inclusivo e atual, conectando-as ao assunto da aula. 

Em suma, isso nada mais é do que a aprendizagem triangular perfeitamente passível 

de realizar-se. 

5.1.4.2 Exotopia e urdidura dialógica 

Neste momento do descrever da Trama Heterorreflexiva, todos os partícipes se 

colocam acerca de temas sob as mesmas rubricas das ações reflexivas que nortearam a Trama 

Autorreflexiva: o descrever, o informar, o confrontar e o reconstruir. A ação de o mero 

descrever, para autores como Vygotsky (2003, p. 82), “não revela as relações dinâmico-

causais reais subjacentes ao fenômeno”, porém, quando esta ação exerce a função de 

instrumento mediador reflexivo, constitui-se em instância privilegiada de afastamento do 

sujeito em relação ao objeto. Nessa ação reflexiva não são comuns argumentações. Neste 

caso, houve antecipação de outros momentos (LIBERALI, 2006). 

O primeiro ponto de discussão sobre o Descrever, neste caso, versou sobre a 

organização da sala de aula, microespaço social e tempo em que estudantes e professor(a) 

estão inscritos em atividade partilhada. A importância dessa reflexão deve-se ao fato de a 

dialogia ter a possibilidade de ocorrer nas relações intersubjetivas entre sujeito e meio. 

Portanto, a organização das carteiras, na sala de aula, é fator incidente nos processos de 

ensino e de aprendizagem; assim, o meio é costumeiramente olvidado e relegado à perigosa 

condição de “normalidade”, daí, tornar-se oportuno refletir sua adequação às atividades 

propostas pelo(a) professor(a), a organização do ambiente da sala de aula. 

Pollyanna – Vamos dar início à Trama Heterorreflexiva da prática da partícipe 

Tarsila; convidamos aos demais partícipes para que se coloquem e sugiram 

possibilidades. Comecemos pelo Descrever: organização da sala de aula, 

aproveitamento do tempo, que é o primeiro ponto que nós iremos falar. 

Manabu - Bom, observando a aula da professora Tarsila, sobre escultura, pude 

perceber que ela começou falando sobre “tangran, coração partido”. Primeiramente, 

sobre a organização da sala, eu diria que poderia ser a forma, em círculo, não é 

verdade? Para um melhor aproveitamento da observação dos trabalhos que a 

professora desenvolveu, para mostrar aos alunos [os objetos que ela trouxe]. Assim, 

eles estariam mais, digamos, inteirados e participando também muito mais do 

processo, de conhecer o tangran, tema da aula. Achei que faltou desenvolver esse 

trabalho, de algo mais [inaudível] e percebendo pelo tempo, também, você vê que 
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mesmo que a professora trabalhe a parte teórica com os alunos, mas faltou tempo 

também, eles desenvolverem também, eles mesmos praticarem o trabalho, apenas 

dois ou três alunos, se eu não me engano, vieram observar o trabalho, mas faltou 

mais tempo para eles analisarem, desenvolverem o exercício também. Essa é a 

minha observação. (Pausa) 

Anita - Sobre a organização da sala de aula, eu concordo com o Manabu, eu, Anita, 

acho que se tivesse colocado em círculo, pelo fato de a própria explicação do 

material que tinha em mãos, poderia ter passado para os alunos esse material, aliás, 

o objeto já, porque não era material [a ser trabalhado, a ser sensibilizado], já era o 

próprio objeto, já, construído, e a organização, no caso o aproveitamento do tempo, 

talvez pudesse ter tido alguma parte, um pouco mais de prática, mesmo sabendo que 

é na próxima aula, como foi colocado, isso iria acontecer, poderia ter um ensaio, um 

pequeno “ensaiozinho”(risos) [inaudível]. 

Camile - Quanto à organização da sala, embora nós saibamos que na escola, 

geralmente, o espaço é pequeno em relação à quantidade de alunos, no caso da aula 

dela, quarenta e cinco alunos, mas eu acredito que se a sala tivesse disposta em uma 

forma circular ou até, no caso, às vezes é preciso fazer dois círculos, ficaria melhor 

para o desenvolvimento da aula, no sentido de que eles pudessem estar mais atentos 

até, na hora da manipulação do objeto que foi trazido; e concordo com a Anita 

quando ela fala da questão da prática, talvez se os alunos tivessem tido pelo menos o 

início de estar montando o tangran, ou fazendo o desenho do tangran, acho que já 

colocaríamos, assim, até mais, motivá-los para a aula seguinte, já que ela frisou que 

na aula seguinte seria uma aula prática. 

Dürer – A sala de aula da Tarsila, realmente a organização das carteiras de um 

formato semicírculo completo, eu acho que teria contribuído para dinamizar o 

andamento da aula. E com relação ao uso do tempo, na minha opinião, o tempo não 

foi bem utilizado, com a diversificação entre teoria e prática, sendo que a parte da 

explanação teórica terminou consumindo mais tempo do que a parte até das 

demonstrações, das atividades, que poderia ter sido feita uma dosagem pelo menos 

igual da explanação teórica com a apresentação dos objetos usados em sala de aula. 

Frida – Então, convencionalmente, quando a gente [...] ministra uma aula expositiva, 

a gente crê que é interessante que fiquem os alunos enfileirados, mas só que, mesmo 

na aula expositiva, é bem melhor que eles fiquem em círculo ou em dois círculos, 

para que não haja a questão de que a última fila é sempre aquela que ouve menos ou 

aquela que os alunos ficam desatentos, justamente pó isso ficam na última fila e os 

da primeira fila, geralmente, são os mais solicitados na hora das perguntas e os que 

participam mais, então, para que haja uma certa, vamos dizer, igualdade no 

tratamento com os estudantes, é preferencial que se façam os círculos, não é?! E 

quanto ao tempo, eu observei que ela ficou muito tempo na questão da explanação 

do conteúdo e também na questão das demonstrações, e pouca participação... quase 

nenhuma participação ativa por parte dos estudantes.  

Liz – Com relação à aula de Tarsila, eu fiz, assim, algumas observações, assim, eu 

não vou me colocar com relação, assim, privilegiar a disposição como essas carteiras 

podem estar organizadas dentro da sala de aula, acredito que, dependendo de como o 

professor [...] vai trabalhar a sua proposta metodológica, de modo que esses alunos 

eles possam vivenciar o referencial que a professora está trabalhando na sala de aula; 

eu acredito que esses objetivos, independente da disposição da turma, eles vão ser 

cumpridos, vai depender muito da metodologia do professor! Eu queria colocar com 

relação alguns aspectos positivos que eu observei na aula dela, foi levar o material, 

um material para a sala de aula, a utilização do quadro, porém, embora ela não tenha 

sistematizado, explorado esse recurso que a escola dispõe, que para mim é um 

recurso rico, onde eles também possam vivenciar a escrita, eu senti a necessidade de 

trabalhar, já que o tema era o tangran, por que não? O trabalhar também a história 

desse material, a cultura dos japoneses, dos chineses, que interferências têm essa 

cultura dentro da nossa cultura, já que nós estamos falando da Arte como 

conhecimento. [inaudível]. Ah! E com relação ao tempo, eu, assim, eu, senti 

necessidade da vivência, que poderia ter sido, ter sido explorada mais por parte dos 

alunos, a disposição do tempo, no meu ponto de vista, ficou prejudicado no sentido 
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de que eu não percebi essa, de quem foi a prática na realidade? Se foi do professor 

ou se foi do aluno, porque ficou assim, eu fiquei a me questionar, de quem era essa 

prática, desde que eles não vivenciaram o material, eles ficaram em alguns 

momentos eles ficaram atentos, em outros momentos eles ficaram dispersos, aí eu 

fiquei a me questionar se realmente a aprendizagem tinha acontecido.  

(Pausa) 

Pollyanna – A apresentação dos objetos que Tarsila levou para a aula foi dificultada 

pela disposição das carteiras enfileiradas, e realmente a disposição em círculo ou em 

semicírculo teria sido melhor para que os estudantes manuseassem esse material de 

modo mais equitativo, sem o privilégio de alguns em detrimento de outros. E a 

professora também teria sido favorecida em termos de dialogia. Eu concordo com 

muito [do] que foi dito aqui, mas tenho algumas considerações, alguns “poréns” a 

respeito da utilização do tempo, em termos de equidade, entre o tempo da aula 

relativo aos estudantes e o tempo da aula relativo ao professor, então, eu acho que 

houve uma hipertrofia do tempo da aula para o professor e um mínimo de tempo 

para os estudantes. Então, a professora fazia as questões e nesse mesmo tempo que 

ela poderia partilhar, deixar uma abertura para que as pessoas respondessem, 

pensassem um pouco, aí, ela tomava o tempo e ela mesma respondia a questão, aí 

ficou assim, o tempo ficou muito monopolizado pela professora. Então, eu acredito 

que [o tempo] poderia ser melhor distribuído, fazendo um diálogo, ficasse pelo 

menos cinquenta por cento de um, cinquenta por cento de outro, a gente sabe que 

[em] aula expositiva o professor tende a falar um pouco mais, mas que ela deixasse 

um pouquinho desse tempo para que o outro também pudesse participar, do que 

estava sendo posto, do que estava, que poderia ser melhor discutido com os 

estudantes. 

Nas ações discursivas dos partícipes são apresentadas, em quase todos os discursos, 

argumentações, que não são típicas dessa ação, o que denota antecipação de outra ação, a do 

confrontar.  

A despeito de o tópico tratar sobre o aspecto da disposição das carteiras em sala de 

aula, o fato de o primeiro partícipe ter se reportado à relação teoria e prática, todos os demais 

partícipes a ela também se referiram. Desse modo, foram tratados dois assuntos nesse 

primeiro momento. 

Parece existir um consenso na equipe a respeito da disposição das carteiras naquela 

aula, especificamente, de o enfileiramento, na aula em foco, não ter sido a solução mais 

adequada para a proposta de trabalho da professora. A maioria dos olhares compreendeu que a 

organização enfileirada remete, em certa medida, à concordância ou, ainda, à acomodação a 

espaços de poder, uma “territorialização” tácita do lugar do professor, dos estudantes que 

participam, e daqueles sem maiores envolvimentos para com a aula. A afirmação se funda no 

que, em geral, pode ser observado, à medida que o estudante se localiza em uma carteira 

posicionada mais para o fundo da sala, como observou Frida, menos participa da aula, pois 

nesses lugares é maior a dispersão. Tal disposição espacial põe em destaque o professor em 

relação à turma. 
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Esta disposição oferece indicadores que revelam hierarquizações que acirram as 

tensões na arena de saber-poder na sala de aula. Portanto, o meio, sala de aula, contribui para 

a constituição das subjetividades e das sociabilidades dos sujeitos nela inseridos. A 

pertinência desse assunto, aparentemente simples, foi uma das preocupações de Vygotsky 

(2001, p. 67): “A educação se faz através da própria experiência do aluno, a qual é 

inteiramente determinada pelo meio, e nesse processo o papel do mestre consiste em 

organizar e regular o meio”. 

Ghiradelli (2002) assevera que, na contemporaneidade, há mais sentido em falarmos 

em organização do ambiente subjetivo do aprender do que em organização arquitetônica da 

sala; passa a ser o mundo, o texto a ser lido, relido e reinventado. 

Dessa forma, da tessitura dos diversos discursos nasce a sugestão, por parte dos 

professores, que a disposição em círculo ou em semicírculo ofereceria melhor condição de 

controle de conteúdo/tempo, oportunidade mais equitativa de manuseio pelos estudantes do 

material levado pela professora, além da maior probabilidade de diálogo. 

No que se refere ao processo de enunciação, é importante observarmos a forma pela 

qual o sujeito se marca naquilo que diz, pois, em conformidade com a afirmativa de Orlandi 

(1999, p. 59), este fato indicia “a propriedade mais fundante da linguagem: a da constituição 

do sujeito”. Como derivação do que disse a autora, afirmamos a função da linguagem como 

elemento preponderante na constituição da relação identitário/alteritária. Isso se deve ao fato 

de a subjetividade revelada pelo discurso achar-se entretecida em miríades de outros 

discursos, que, de algum modo, a ela são relacionados. É o que podemos perceber, por 

exemplo, no discurso de Anita, no qual se projeta a interdependência e interação com o 

discurso de Manabu. Nesse fluxo, nos enunciados, a marcação eu é predominante sobre a 

marcação nós. Lembrando que o eu, principalmente sob a lente bakhtininiana, é tecido pela 

consciência intersubjetiva. 

Em sequência ao tema anterior, ainda no âmbito da ação reflexiva do descrever, os 

enunciados tiveram como foco, ainda, aspectos físicos do exterior, o ambiente externo ao da 

sala de aula: 

Manabu – Bom, observando a aula da colega Tarsila, percebi que o ambiente 

externo na aula foi a questão ligada a, não sei se, não sei como dizer, mas não sei se 

a sala estava próxima a avenida, de uma rua, mas eu percebia que tinha muitos 

carros passando ao redor, creio que numa avenida, porque a avenida Barão de 

Gurgueia passa em frente a... aliás, em frente a escola, na verdade. Então eu percebi 

que esse ambiente [...] deixava muito a voz [...] da própria professora um pouco, 

atrapalhava muito no desenrolar da aula durante o processo; e creio que atrapalhava 

também na aprendizagem dos alunos em sala de aula. Além disso, desse barulho, 

dos carros, caminhões, o tempo inteiro, outros alunos também, acho que [...] de 

outras turmas, de outras salas ao redor, não sei, surpresos com a câmera, com aquela 
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movimentação toda, e também atrapalhou bastante, além de algumas conversas entre 

os alunos em sala de aula também. Em minha opinião, essas foram as interferências 

observadas. 

Anita – Eu acho que o ambiente externo ele é super importante. No início das nossas 

reflexões, eu nem pensava nisso, mas, assim, é muito ruim, você está dando uma 

aula, construindo, tentando construir uma aula, com o ambiente externo, eu vim 

assim [inaudível], perceber essa importância, nessas sessões, porque eu continuo 

com as aulas lá no Porto Alegre, por exemplo, os meninos continuam fazendo 

barulho e realmente atrapalha. A gente não se concentra, os meninos também não. 

Por mais que você dinamize a aula, parece que existe uma coisa que... e eu senti isso 

na aula de Tarsila, realmente tinha interferência dos meninos, da Educação Física, 

me parece e estava uma zoada muito grande e os meninos da sala estavam quietos, 

pelo menos assim, no início da aula, você vê que eles estavam... e tinha um barulho 

forte lá fora. 

(Pausa) 

Camile – Eu acho que realmente o ambiente externo interfere muito na construção 

da aula. No caso da aula da Tarsila, a localização da escola está num local [em] que 

essas interferências acontecem a todo [o] momento, não só em relação à rua, a 

avenida que passa próximo, como pela descrição que ela fez, do local, do espaço da 

aula, as janelas dão para uma quadra, onde os alunos fazem as atividades físicas, 

esportivas. Então, essa interferência atrapalha muito a aula, porque volta e meia os 

alunos desviam a atenção do conteúdo, da sala de aula, e passam a atenção para os 

barulhos, as imagens que passam pela janela. 
Dürer – Como já foi dito por todos, a percepção do barulho externo, de alunos de 

outras salas ou da prática esportiva, foi percebido por todo mundo e isso termina até 

gerando um desconforto dentro da sala, porque eu percebi também que os alunos 

estavam atentos à aula da Tarsila, mas com o barulho externo, acaba gerando um 

desconforto, tanto para os alunos quanto para a professora que tem que redobrar até 

o esforço vocal, para conseguir alcançar a todos na sala. Então, eu não sei se 

existem, na escola, reclamações desse barulho, mas que atrapalhou muito, eu 

acredito que atrapalhou. 

Frida – Concordo com os colegas com relação ao barulho, realmente eu, durante o 

vídeo, eu ouvia um barulho, subliminar, vamos dizer assim, que tava no fundo da 

aula, que eu não identificava se era interno ou se era externo, mas, como foi 

observado, era mais externo do que interno, mas com certeza esse é um ruído que 

atrapalha muito a informação que o professor se propõe a colocar. 

Liz – Com relação às interferências externas na sala de aula, eu estive, eu concordo 

com o que foi colocado, mas nos primeiros momentos, embora esses ruídos, essas 

interferências estivessem acontecendo na sala, eu percebi nos primeiros momentos 

que a professora obteve uma certa atenção dos seus alunos, e, depois, essas 

interferências, elas ficaram mais atenuantes entre os próprios alunos, dentro da sala 

de aula; quer dizer, era uma interferência que acontecia externa, do barulho dos 

carros, enfim, do que foi colocado e de repente, por alguns instantes essas 

interferências, elas passaram, de uma certa forma, a incomodar porque já estavam 

sendo dos próprios alunos, entre esses próprios alunos dentro da sala de aula. E, ali, 

por alguns instantes também a professora tentou pedir a atenção dos seus alunos. 

São as minhas observações. 

Pollyanna – Os fatores foram diversos, em termos de interferência, tanto externa, 

por conta da localização do prédio, é um prédio [...] que não é novo, é um prédio 

antigo e que tem bastante eco. Eu andei pelas outras salas, e a gente percebe um eco 

enorme em todas as salas [em] que eu estive, eu percebi. A própria estrutura do 

prédio é desfavorável a uma aula que se proponha a ter um mínimo de interferência 

exterior, interior. Somando a isso, os estudantes se comportaram, em dois momentos 

diferentes, em dois momentos distintos, eles ficaram muito quietinhos no primeiro 

momento, interferiram pouco, fizeram pouco barulho, se bem que, talvez se eles 

tivessem feito muito barulho, tivessem participado mais, teria sido mais interessante, 

mas, o fato é que, do meio da aula para frente, eles fizeram tanto barulho quanto as 
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interferências dos outros estudantes que  não estavam tendo aula específica daquela 

disciplina, era Educação Física, e então se somou o barulho da educação física com 

o da educação artística que tava sendo feita na sala de aula. Então, eu acredito que a 

aula poderia ter ganhado um rumo diferente se não tivessem tido tantas 

interferências. Mas é bom que o professor tenha consciência da interferência externa 

sobre a sua aula, para que ele reivindique melhores condições de trabalho e não seja 

só ele; [que] ele vá até outros professores que também, que faça com que eles 

percebam que aquilo ali não é só uma prerrogativa só da sua aula, não é? Não é uma 

característica só sua como professor de Arte, interfere também na deles. E, talvez 

sirva de mote, de um ponto inicial para que se façam reuniões, reuniões de 

professores para tentar minimizar essa interferência externa nas aulas dos 

professores. 

O processo de ensino e da aprendizagem são socialmente mediados, sendo que a 

atividade do ensino pode ser observada na perspectiva de trabalho. Este, sob a lente marxiana, 

constitui-se em atividade situada, portanto, sofre a influência do contexto no qual se 

desenvolve. Cabe ao professor conhecer bem os limites e possibilidades do contexto em que 

estão mergulhados os fatores diretamente envolvidos no processo, e re-criação, na medida do 

possível, de ambiente propício ao processo de ensino e de aprendizagem. 

Nas enunciações sobre esse tópico, aparecem menos argumentações do que no tópico 

anterior. A descrição detalhada de Manabu desencadeia as restantes, que se apropriam e a ela 

aderem, na parte ou no todo. Anita foi um exemplo do que foi dito, mas ela inicia o seu 

enunciado afirmando clara e conscientemente a importância do ambiente externo no processo 

de ensino e de aprendizagem. Essa afirmação conduz a uma conexão que ela estabelece com 

sua própria experiência prática na realidade microssocial do bairro em que ministra as suas 

aulas. Diante desse endereçamento para si, o enunciado de Anita conduz à espécie de diálogo 

interior. Isto posto, ela retoma no seu enunciado o endereçamento à descrição de Manabu. Na 

sequência, os demais procederam de modo semelhante ao de Anita, em termos de referência 

ao que disse Manabu. 

Neste assunto, a marcação predominante foi o eu, embora um ou outro professor tenha 

se utilizado do marcador nós. Só que estes utilizaram também o eu. O que infere uma 

consciência identitária. Apesar da adesão ao discurso de Manabu, todos os demais fizeram 

colocações perspectivadas ratificando adensamento da consciência identitária.  

O tema que deu prosseguimento ao anterior foi sobre os momentos de tumulto e a 

reação das crianças ao serem filmadas, desta feita, sob a rubrica do Informar. Nessa ação 

reflexiva, as explicações e a abordagem de erros são comuns (LIBERALI, 2006). 

A câmera, decisivamente, não é um instrumento discreto de registro, e, naquele caso, 

uma turma de adolescentes, o trânsito de estranhos com câmeras na sala para o videorregistro 
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daquela aula não passaria incólume. Assim, afetaria de alguma forma o comportamento usual 

da turma, e é disso que trataremos em seguida: 

Anita – E sobre os momentos de tumulto a reações das crianças ao serem filmadas? 

Manabu – Bom, eu diria que essa terceira, essa... (Interferência – Momentos de 

tumulto...) essa terceira pergunta aqui do descrever, na verdade, eu poderia até fazer 

uma ligação com a segunda, porque como foi falado, que houve interferência do 

ambiente externo na sala de aula, eu percebi também que houve, já no final, no meio 

da aula em diante, alguns alunos; não sei se foi devido à interferência de fora, vindo 

de fora, externa, mas, alguns alunos começaram um tumulto em sala de aula, 

chegando a ponto de a própria professora Tarsila intervir na situação, pedindo que os 

alunos fizessem silêncio, que tavam atrapalhando um pouco a aula, e, além disso, foi 

o que eu observei; e além disso as reações das crianças ao serem filmadas; no início 

elas estavam, assim, caladas, assim, meio que estáticas, alguns alunos, assim, nem 

todos, mas logo após, algumas já estavam, vinham à frente, participando da aula, 

construíndo, a professora pedindo, orientando e alguns já querendo dormir, com a 

cabeça uma pouco baixa, também, não sei se eles estavam daquela forma, a turma se 

comporta daquela forma, cotidianamente, [...] ou seja, ou eles são um pouco mais 

agitados, em um dia de filmagem, aula diferente, filmagem, câmera, luz, tudo 

aquilo, aquela ação, se eles, ficaram um pouco mais retraídos, mas foi o que eu 

observei, a reação deles foi de um pouco calmos. 

Anita – Eu acho que os meninos, pelo menos no início, como mostrou, quando 

tavam filmando, mostrava mais a professora, até porque ela estava explicando, mas, 

assim, os momentos que mostravam os meninos, a maioria desses momentos, os 

meninos estavam bem quietinhos, assim, sentados e observando ou então, às vezes, 

como o Manabu falou, dispersos com eles mesmos, de cabeça baixa, e, somente num 

momento que teve um menino que levantou, a gente viu, e não estava prestando 

realmente muita atenção às aulas, então, eu acho que eles, em relação à filmagem, eu 

acho que eles falam bem tímidos, não sei se, assim, do meio da aula para o final, não 

deu para mim perceber direito. 

Camile – Eu acho que, no início, os alunos ficaram, como o Manabu falou, muito 

apáticos e também porque o foco inicialmente foi na exposição da professora; eu 

acho que as atenções, as filmagens se voltaram para ela e os alunos foram, no 

momento de novidade, eles ficaram um pouco tranquilos. Depois, acho que eles 

ficaram mais à vontade, talvez, e aí começaram a fazer um pouco de barulho, 

conversar, talvez também influenciados pelas interferências externas e [em] algum 

momento, a professora teve até que pedir a atenção de uma aluna, porque ela estava 

já um pouco atrapalhando. Mas, no geral, ficou dividido, assim, em dois momentos, 

inicialmente eles muito apáticos, depois já interferindo na situação da sala de aula. 

Dürer – Não sei se a retração dos estudantes era por conta da presença da filmagem 

ou se eles realmente já são quietos daquele jeito, o tempo todo, mas, assim, que 

fosse claramente pela filmagem, para mim não ficou explícito não. 

(Pausa) 

Frida – Bom, eu concordo com o Dürer, pois para a gente, no caso da professora 

Tarsila, a gente saber se os estudantes estavam apáticos, ou tímidos com relação à 

câmera, só se a gente já tivesse assistido à aula dela antes, para gente comparar o 

comportamento desses alunos, porque à primeira vista a gente nota que eles estavam 

muito atentos, não sei se devido à câmara, presente na sala de aula ou se eles já são 

assim mesmo. 

Liz – Com relação ao momento de tumulto, se houve, se aconteceu, eu não pude 

identificar, esses momentos, eu acho que eles encararam com muita naturalidade, 

não pude perceber nenhum tumulto com relação ao fato da existência desse material. 

 



347 

 

Pollyanna – Bem, com relação à maneira de eles se comportarem diante da câmera, 

eu achei que eles se comportaram como outros estudantes se comportariam com 

duas câmeras ligadas na sala de aula; no começo, como todo mundo aqui já falou, 

eles ficaram mais bonzinhos, vamos dizer assim, e depois eles assumiram a sua 

verdadeira identidade (risos), eles ficaram com as conversas paralelas, foram fazer 

outra coisa, uns se levantaram, assumiram o que eles sempre fazem, 

costumeiramente na sala de aula, eu acho que não houve, assim, não houve tumulto, 

um tumulto não houve, só pequenas interferências que influenciaram, suponho, 

negativamente, para a professora, na hora, na aula dela, mas que eram perfeitamente 

normais em sala de aula, com adolescentes, pré-adolescentes. 

Sobre esse assunto, há divergências. Muitos consideram que a filmagem da aula 

provocou um comportamento de retraimento na turma, que, em momento posterior, a timidez 

do princípio foi superada e a turma assumiu um comportamento mais irrequieto e barulhento. 

Outros consideraram que houve a somatória de fatores externos e internos à sala de aula que 

levaram os estudantes a assumir comportamentos bem diferenciados em momentos bem 

definidos. E alguns levantaram dúvidas sobre o fato de a filmagem ter causado a apatia ou 

timidez da turma, alegando que a observação em apenas uma aula não se pode fazer tal 

afirmação. 

Os enunciados produzidos pela maioria dos partícipes, em geral, referem-se ao 

primeiro, ao de Manabu, que, por seu turno, promove um encadeamento e diálogo com 

tópicos discutidos anteriormente.  

Quanto à observação dos marcadores identitários, estes permaneceram iguais ao que já 

vinha sendo observado em outros tópicos – a prevalência do eu sobre o nós. 

O tema passa então a ser a relação interativa entre educando-educador, ainda sob a 

epígrafe da ação do Informar: 

Anita – Então, a nossa próxima discussão é sobre o informar e o primeiro ponto é: 

interação educando-educador. 

Manabu – Bom, agora é o informar, a partir dessa pergunta, diria que eu (risos), esse 

processo aqui do nosso trabalho aqui com todos os partícipes não é mesmo, eu diria 

que é algo mais delicado, o mais complicado de explanar aqui, deles aqui, porque é 

estranho nós estarmos observando o trabalho do colega, assim, mas estou aqui, 

quem tá na chuva é para se molhar realmente (risos). Então, é falar para a colega que 

não é nada pessoal, mas é o que eu tenho observado aqui, tá bom querida?! (risos). 

Bom, e a interação, como a pergunta está se referindo aqui, essa interação entre 

educando e educador, eu observei que, no início, devido à colega Tarsila estar um 

pouco nervosa, mesmo apresentando seu trabalho, mas eu achei que ela tava com, 

tem o domínio do conteúdo, apresentando seu trabalho, para os seus alunos, 

construindo o conhecimento com seus alunos, a partir da explanação, na teoria do 

conteúdo sobre escultura, „tangran coração partido‟... e também percebi que os 

alunos estavam atenciosos a sua explanação! Eu percebi que ela demonstrou 

segurança também; só que teve um item também que eu percebi que às vezes 

atrapalha, em algumas vezes, até eu mesmo, Manabu, em minhas aulas, eu tenho 

essas, como falaram, interferências [...] internas, como específicos „cacoetes‟ em 

sala de aula, falados, e, às vezes, de certo modo, atrapalha a aprendizagem do 

educando. Mas pelo que eu percebi, a interação foi desenvolvida de forma vantajosa, 
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quando ela convidava o aluno, o educando para vir à frente, receber o material que 

ela desenvolveu, explanando, em sala de aula, além da apresentação do próprio 

painel desenvolvido, sobre a construção do tangran, todas aquelas formas, os limites 

[...] linhas desenvolvidas através de um desenho, creio que ela [se] saiu muito bem 

na interação. 
Anita – Bem, essa questão da interação educando e educador, no caso de Tarsila, eu 

percebo assim que ela tem uma postura realmente de professor, de professora, 

desculpe! E a postura assim faz com que o aluno respeite. Eu não sei como diria 

isso, mas, assim, eu acho isso superpositivo, não acho uma coisa negativa, pelo 

contrário, eu acho que essa postura que ela tem em sala de aula, pode favorecer 

bastante, [...] essa interação; porque ela pode, a partir dessa seriedade, passar uma 

segurança para o aluno, mas, ao mesmo tempo, como Tarsila mesmo colocou, ela 

disse que tá faltando alguma coisa, eu entendo o que ela quer dizer porque eu 

também sofro um pouco com essa questão, em sala de aula, eu acho que essa 

interação falta nessa questão mesma do conteúdo; eu acho que se a gente domina o 

conteúdo, a gente não precisa tirar “gracinha” com aluno. Isso é opinião minha, 

(risos). Então, eu brinco pouco, com os alunos em sala de aula. Mas eu me preocupo 

muito com essa questão do conteúdo, até que ponto esse domínio do meu conteúdo 

tá fazendo com que eles entendam, e, muitas vezes, eu acho muitas falhas em 

relação a mim. E achei algumas falhas também em relação à aula de Tarsila, mas eu 

acho que essa questão do domínio de conteúdo é muito importante com relação a 

essa interação educando-educador. 

Camile – Então, achei assim que, na hora do conteúdo, ela ficou [...] colocando o 

conteúdo para os estudantes e eles ficaram lá; no primeiro momento ela não fez 

essas colocações, não é?! Teve a preocupação de estar passando o conteúdo para 

eles, depois de um momento foi que ela começou a questionar se eles estavam 

entendendo, se estava claro, e também no momento em que ela chamou alguns, 

chamou algum aluno, e, embora alguns não [tenham querido] vir, mas houve uma 

estudante que veio para fazer a atividade, talvez no tempo da aula, ela pudesse estar 

estimulando outros alunos a virem, para poder haver uma integração maior. Mas 

aconteceram esses dois momentos, no primeiro momento ela teve essa preocupação 

de apenas colocar o conteúdo, sem estar preocupado, assim, digamos, claramente em 

que o aluno tivesse entendendo ou que ela pudesse continuar ou não; mas teve 

tempo para passar o conteúdo, em seguida foi que vieram a fazer os 

questionamentos. 

Dürer – No começo da aula de Tarsila eu até achei bastante positivo ela começar a 

aula com a participação de uma das estudantes, só que aí depois essa interação quase 

que não existiu mais. Teve um momento [em] que ela chamou alguém para 

manusear algum objeto ou instrumento, ninguém se manifestou, aí foi ter uma 

participação novamente de estudante já no finalzinho da aula, novamente depois de 

uma solicitação, e, assim, durante a explanação não houve questionamentos nem 

contribuições por parte dos alunos, nesse sentido mesmo de manter uma 

interatividade. E como eu falei, eu achei que fosse acontecer isso durante toda aula, 

pelo início que a aula teve. 

Frida – Concordando com Anita, o que me passou [foi] que a professora Tarsila é 

muito segura dentro da sala de aula e, a meu ver, isso é decorrência de uma boa 

interação entre ela e os estudantes, porque, na minha experiência, eu me sinto mais 

segura quando conheço os meus estudantes, e eu consigo interagir com eles de 

alguma forma. Naquela dita aula, talvez a gente não tivesse a oportunidade de ver 

realmente como se processa essa interação, mas eu percebi que ela chamava os 

estudantes pelo nome e eu achei isso muito, muito importante, o professor conhecer 

os seus alunos pelo nome. 

Liz – Com relação à interação educando e educador, eu percebi que, em alguns 

momentos, aconteceu essa interação, não, assim, poderia ter sido mais, intensiva e 

mais ampliada, se, talvez, a professora pudesse, levantar, sei lá, questionamentos 

sobre aquele determinado conteúdo, que ela tava trabalhando na sala de aula, e 

porque eles, de certa forma, interagissem com a temática do que ela tava trabalhando 

para que a aprendizagem pudesse ter uma amplitude, maior, tá? E eu percebi o 
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esforço da professora em tá estabelecendo essa interlocução, com seus alunos, mas, 

na medida do possível, eu acredito que, que em alguns momentos ela interagiu! Ela 

interagiu. 

Pollyanna – Bem, a gente percebe pelo modo como a professora trata os estudantes 

que existe uma interação estreita entre ela [...] e a turma, os seus estudantes, mas, eu 

acredito que, se fosse mais intensa, se ela chamasse cada um mais costumeiramente 

para participar da construção da aula, talvez não tivessem havido as dispersões que a 

gente pôde observar durante a filmagem. Então, é um exercício contínuo dessa 

condição de participar. Poderia fazer com que muita coisa que aconteceu ali não 

acontecesse, por exemplo, quando ela pediu para alguém participar da aula e a 

pessoa se negou, ou seja, se em toda aula a pessoa soubesse que poderia ser 

chamada a participar, em algum momento dela, se prestaria mais atenção, aí, as 

dispersões seriam menores. Por isso, eu acho que a partir desse exercício as 

participações seriam mais espontâneas, talvez chegasse o dia em que o professor 

nem precisasse pedir, eles [estudantes], volitivamente, já se colocariam para 

participar da aula. 

Anita – Lembrei, assim, de três coisas, duas que deu para perceber, que eu acho 

extremamente positivas, na aula da professora Tarsila, que é a questão da postura 

calma, calma que eu digo, assim, ela não se desespera, os alunos, quer dizer, eles, eu 

sinto que, quando o professor chega na sala, é que os alunos estão bem danados, 

bem inquietos mesmo, agitados, se você tomar uma postura também agitada, 

pedindo silêncio, gritando, a situação piora! Se você entra calmamente, eles vão 

percebendo pouco a pouco que ali você tem o controle e que eles também podem se 

controlar. É muito difícil, eu comecei a exercitar isso há um tempo, às vezes eu não 

consigo mais, às vezes eu consigo muito, há outras aulas que nada dá certo. Então, 

eu acho extremamente positivo o que deu para perceber na aula da Tarsila, o início 

da aula foi muito bom. E a outra coisa, a postura não autoritária, ela disse que é 

muito séria, muito distante do aluno, só que eu não concordo com isso, eu acho que 

[...] ela tem uma postura não autoritária, eu não percebi autoritarismo na aula de 

Tarsila, pelo menos, não deu para perceber. E a outra questão, que eu acrescentaria a 

isso, é a da postura interrogativa em relação aos alunos, o que eu acho que é uma 

coisa que a gente ganha muito se a gente fizer isso, que é perguntar. Muitas coisas 

„cê tá perguntando para eles, mesmo você sabendo que eles muitas vezes não vão te 

dar uma resposta que é aquela que você quer ou então aquela que você planejou para 

a aula e isso pode ser perigoso! Mas pode também, dependendo do seu domínio, de 

conteúdo, pode ser uma coisa muito interessante. Eu acho que essa postura dela 

favorece que ela tenha essa coisa da interrogação em sala de aula, o que vai, assim, 

servir muito para a interação entre o professor e o educando. 

Manabu – Eu percebi aqui da aula da colega Tarsila uma postura séria, que é meio 

autoritária em sala de aula, mas, assim, calma, em sala de aula; observei que durante 

a aula, falando sobre o tangran, um pouco da história do tangran, na verdade, ela 

citou a China, falando, foi descobrindo a respeito [inaudível] da cultura chinesa, eu 

acho que, quando você, espera muito de uma resposta de um aluno, você também 

pode pedir que ele também [...] [inaudível] [dê] uma resposta. Na verdade, a 

professora [inaudível] a história da China [inaudível] no continente, um continente 

asiático, um país, e fala da [China]. Tarsila faz uma pergunta, baseada nesse 

contexto também da China, a cultura chinesa, também; e, além disso, da influência 

da China aqui na nossa cultura brasileira, além de outras formas de ela abordar. 

Então, acho que faltou essa insinuação de resposta do aluno, que ela poderia fazer 

esse tipo de pergunta. Além disso, eu achei que os alunos responderam também, 

quando ela convidou para vir à frente, observar o trabalho, e fazer aquele desenho no 

papel, de uma forma bastante construtiva, vir à frente e demonstrar o trabalho. 

Poderia ser muito mais, é, poderiam ser muito mais construtivas as perguntas nesse 

contexto histórico do tangran. 

Este assunto, o da relação interativa, seja entre educando-educador, formador-

formando, professor-estudante, é o cerne de tudo, pois o processo de ensino e de 
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aprendizagem constitui atividade social e historicamente construída. Essa relação foi tratada 

pela equipe, com uma derivação que os professores consideraram imbricada no processo – o 

domínio dos conteúdos. Segundo o entendimento da maioria dos partícipes, esse domínio 

exerce grande influência naquela relação, pois dele surgem outras derivações, por exemplo, a 

segurança. Outros pontos foram também levantados como incidentes no processo - atitude de 

seriedade por parte da professora, referência aos estudantes pelo nome e atitude 

questionadora. 

Quanto ao tratado no tópico, percebemos que a interação professor-estudante, 

consciente e com maior dinamicidade, ocorreu de modo pontual, na aula de Tarsila, mais no 

início e ao final da aula. O processo interativo-dialógico ficou arrefecido pelo foco daquela 

aula incidir na professora e no conteúdo. Nessa perspectiva, Tarsila, do ponto de vista 

conceitual, foi mais professora do que educadora, uma vez que o conceito de professor refere-

se à prática com competências cuja natureza tende ao técnico. Contrariamente, o termo 

educador implica em movimento de cumplicidade junto ao outro [educando].  

Ao analisar estas práticas, essas vivências, do ponto de vista do discurso, embasados 

pelas teorizações discursivas bakhtinianas, podemos notar o quanto o discurso reflete o eu de 

quem diz sobre o outro, evidenciando, pois, a relação identitário/alteritária, isto é, o sujeito é 

tecido na consciência dialógica intersubjetiva. Os enunciados de Anita são exemplos em que 

podemos perceber o eu revelado, explicitamente, na análise da ação do outro, em função de 

que ela, costumeiramente, diz do lugar de onde fala, em qual perspectiva está observando o 

objeto. Em suma, trata-se de assumir a sua posição axiológica ante a teia valorativa do jogo da 

existência, no qual nos movemos (FARACO, 2007). 

Ainda no que tange ao Informar, o assunto ora tratado consiste em sabermos se houve 

ou não a insinuação de respostas: 

Anita – Certo. Eu não senti, assim, grandes, aliás, eu não senti insinuação de 

respostas, só em alguns momentos como... eu senti, assim, que teve uma 

demonstração de modelos, não sei se isso caberia como essa insinuação de respostas. 

Modelos de trabalhos que foram levados, de objetos construídos. 

Pollyanna – A próxima, Camile é bastante... 

Camile – Sucinta (risos)! É, eu percebi, não diretamente, essa insinuação, de 

resposta, mas eu percebi que ela fez tentativas de insinuar uma resposta (risos). Por 

exemplo, no início da aula ela falou que o tema seria [...] escultura, e aí falou do 

tangran, teve a aula expositiva e tudo, depois a gente percebeu que ela, quando ela 

quis perguntar por que [a turma] tava vendo o tangran, para que os alunos pudessem 

responder que a escultura tinha a ver com o tangran. Em nenhum momento os 

alunos chegaram a essa conclusão, e ela insistiu várias vezes em perguntar, até 

chegou a responder, a falar o nome escultura, e, mesmo assim os alunos não 

chegaram a responder; ela sugeria algumas respostas, mas ficou por isso mesmo, 

mas eu percebi, de forma sutil, mas houve essa insinuação de respostas. 
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Dürer – Eu percebi um momento em que Tarsila faz uma insinuação, da seguinte 

forma: ela pergunta, na turma, que os alunos, os estudantes deviam estar se 

perguntando qual a ligação de tangran com matemática. Então, ela não esperou que 

eles questionassem isso, ou, colocassem isso, ela mesma antecipou [a resposta a] 

esse questionamento. Então, foi de insinuação que eu percebi foi essa. 

Frida – Eu também não percebi muito a insinuação da resposta, porque também ela 

fez muito poucas perguntas, mas, muitas vezes, ela falava aquele velho “né?” e isso 

já induz, vamos dizer assim, o estudante a responder “é” (risos) e às vezes num está 

nem entendendo o que é que está se passando. Só isso. 

Liz – Eu percebi que, em muitos momentos da aula, a professora levantou 

questionamentos, até mesmo porque num dos objetivos que era trabalhar a reflexão, 

porém, eu percebi que, assim, as insinuações, ela respondia às perguntas, e os 

alunos, nesse sentido, não interagiam, com a pergunta e, posteriormente, não 

respondiam, não respondiam por que, talvez ela tivesse muito motivada, assim, é, 

esperando uma resposta dos alunos, por isso que ela talvez tenha respondido, de 

forma mais intensa, mas em todos os momentos dessas reflexões, desses 

questionamentos, eu percebi que ela respondia as suas questões. 

Pollyanna – Bem, o que eu percebi foi que foram feitos poucos questionamentos, 

poucas perguntas, mas essas poucas perguntas a própria professora se encarregou de 

responder. Eu acredito que ela poderia ter “se policiado” um pouco mais, no sentido 

de dar oportunidade ao outro, em favorecer uma interlocução, talvez ela conseguisse 

no dialogismo com o seu estudante um caminho, que favorecesse a comunicação 

com o outro, seria bem melhor se houvesse esse tempo, o tempo do e para o outro. 

Esse assunto trouxe muitas nuances semânticas. Para uns não houve insinuação de 

respostas, outros começam negando a insinuação, mas, logo em seguida, admitem ter havido, 

e ainda há aqueles que, de saída, já localizam momentos da aula em que houve tais 

insinuações. Dentre aqueles que afirmam ter havido insinuação, essa foi, por eles, percebida 

de maneira diversa: para uns aconteceu de forma indireta, para outros de forma direta. 

O modo de concretização da insinuação de resposta pela professora, nos discursos dos 

pares, foi apreendido ou como insistência de pergunta e/ou antecipação de respostas. 

Ademais, há uma variante, levantada por Frida, que consistiu na pergunta finalizando com né, 

e, naquele caso, o estudante dizia simplesmente é, portanto há uma pergunta que não leva à 

busca e há uma „resposta‟ que não responde. Neste caso, a pergunta não levaria à reflexão, 

pois, do ponto de vista semântico, não existe resposta consoante às teorizações bakhtinianas, 

em que o responder é “posicionar-se valorativamente” (FARACO, 2007, p. 45). 

Nessa perspectiva, a insinuação de respostas pela professora foi apontada por quase 

todos os partícipes, e isso pôde ter como motivo a ansiedade da professora em resolver os 

questionamentos lançados à turma, o que implica significado tendenciosamente voltado para 

os conteúdos. 

Seguindo a linha da ação do Informar, o assunto a ser discutido diz respeito aos 

estudantes que se distraem e distraem os colegas: 
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Camile - Eu posso usar o nome de todos? Ah! Tá! 

Camile – É, o grupo... É a? 

Pollyanna – É grupo? 

Camile - Ô! Equipe! 

Pollyanna – Ah! Sim (risos). Continue. 

Camile – A Equipe Tear chegou à conclusão de que na aula da professora Tarsila 

não houve nenhum tumulto que merecesse comentários em particular de cada 

partícipe, visto que não houve nenhum questionamento, por parte dos alunos e, 

consequentemente, nenhum erro em relação ao conteúdo proposto pela Tarsila. 

Diante do exposto, após o assunto ter sido discutido e negociado, passamos para 

discussão sobre a relação teoria e prática apresentada, observando se facilitou a 

aprendizagem dos estudantes. 

Manabu – Até que ponto a relação teoria e prática apresentadas facilitou a 

aprendizagem dos estudantes? 

Manabu – Bom essa pergunta aqui ela falou da seguinte forma, pergunta [inaudível], 

até que ponto a relação teoria e prática, que a professora Tarsila apresentou, se ela 

facilitou a aprendizagem dos estudantes? É, acho que, no primeiro momento, devido 

à sua explanação, falando sobre [inaudível], falando sobre a história do tangran, eu 

percebi que houve uma facilitação, na verdade, nesse processo dela tá ministrando, 

falando da história do tangran, e logo após, ela demonstrando, com os objetos, com 

os trabalhos desenvolvidos, em sala de aula, que o aluno observasse, ele já na 

próxima aula, ele mesmo construísse esses conhecimentos que ela estava 

trabalhando, mostrando para todos em sala de aula, até certo ponto, até esse ponto 

facilitou a aprendizagem dos próprios estudantes. 

Anita – Bem, essa relação teoria e prática, a gente viu que, levando em consideração 

a exposição como teoria, houve em maior quantidade, intensidade, vamos dizer 

assim, do que a questão da prática, que já tinha sido confeccionada pela professora, 

os objetos, então, a teoria em si, ela foi bem mais enfatizada, embora eu entenda 

também como teoria essa, a prática, como você propõe para os alunos fazerem, 

também faz parte dessa teoria. Então, eu senti falta dessa coisa, da teoria mas, vamos 

dizer assim, dentro das mãos (risos) dos alunos, dos estudantes, ou então, assim, 

mesmo, das perguntas que eles poderiam ter feito ou das respostas que eles 

poderiam ter dado. 

Camile – É, como a gente percebeu que o enfoque da Tarsila foi mais no aspecto 

mais teórico, e, embora ela completasse com alguns materiais, objetos que ela já 

tinha construído e mostrado na sala as possibilidades, de uso desse tangran na aula 

de Arte, e sempre ela enfatizava que na aula seguinte eles [iriam] ter mais 

oportunidade de estar construindo esses objetos. Então eu percebo que só num outro 

momento é que nós perceberíamos ver se nessa relação houve aprendizagem 

realmente. Em termos de teoria, pode ou não ter havido essa aprendizagem, tendo 

em vista que, naquele momento, eles não questionaram. Todavia não podemos 

afirmar isso com certeza porque na aula seguinte, onde a prática seria, acho que o 

objeto de construção da aula, essa aprendizagem poderia estar mais evidente. 

Dürer – Concordo com Camile, já que a realização da aula foi toda em cima da 

teoria, mesmo com as demonstrações de possibilidades com os objetos e que a parte 

prática ficou para uma aula posterior, então, [...] não teve como a gente analisar as 

contribuições da junção teoria e prática. 

Frida – Bom, em relação à pergunta sobre a teoria e prática e a facilitação da 

aprendizagem, a meu ver ficaram algumas dúvidas sobre o conteúdo ministrado, 

vamos dizer assim, o material didático exposto. Eu não sabia se o conteúdo era 
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tridimensionalidade, escultura ou se o conteúdo era o tangran ou se o tangran era o 

material ilustrativo para se chegar ao conceito de escultura. Então eu achei que esse 

conteúdo teórico ficou um pouco, vamos dizer assim, confuso. E com relação à 

prática, realmente não houve a parte prática, vamos dizer assim, como se a prática, a 

atividade prática [tivesse sido] demonstrações, e essas demonstrações foram feitas 

apenas por um ou dois alunos, estudantes que foram chamados, então, eu vejo que 

poderia ser, ter sido feito por todos, de alguma forma. 

Liz – Eu concordo com o que a Camile falou a respeito dessa facilitação na relação 

teoria X prática, no sentido de que [...] essas ferramentas que a professora utilizou na 

sala de aula, e, de certa forma, ela demonstrou, ela fez a demonstração na sala de 

aula. Foi um pressuposto para facilitar essa relação teoria x prática; porém, a aula 

seguinte acredito que estaríamos, essa relação poderia ser mais concreta com a 

execução desses alunos, a produção desses alunos dentro da sala de aula. 

Pollyanna – Bem, essa relação teoria e prática ficou um pouco a desejar na aula de 

Tarsila, porque a gente não tem condição de avaliar as duas juntas, uma vez que ela 

programou a aula dela de uma forma de cisão, houve uma aula teórica, que seria 

seguida por uma aula prática, então, a gente não pode falar de aula de Tarsila, de 

uma relação teoria e prática, porque a gente não viu a prática, a gente não pôde 

observar a prática. O que a gente pôde observar foi a teoria, embora ela tenha trazido 

para aula teórica alguns elementos práticos, mas esses elementos práticos tiveram 

uma abrangência, em termos de aplicação em relação à turma, muito pontual, um, 

dois, três, poucos estudantes, deles usufruíram e puderam participar ativamente da 

prática que estava sendo colocada e discutida. Se bem, até que ponto a gente pode 

falar em discussão? Ao que estava sendo colocado, talvez fosse melhor, é... Então, a 

gente não pode falar, não naquele momento, de uma relação teórico-prática 

conjunta, mas sim separada. Ela está partida, a teoria precederia à prática. 

Liz – Eu estou perguntando por que as colocações que você, que você fez essa 

relação, teoria e prática, ela está no processo de aprendizagem elas devem estar 

unidas, justapostas... 

Pollyanna – [inaudível] Uma vez que elas estão quebradas, sim, houve uma quebra, 

eu acredito que houve uma perda dessa facilidade, podemos dizer que a 

aprendizagem, poderia ser maior... Seria melhor se a teoria tivesse sido conjugada à 

prática. 

Liz - Mas, de qualquer forma, ela facilitou. O fato de ela levar o material, as 

“ferramentas” para sala de aula. 

Pollyanna – ah! Sim, só que facilitou muito mais para ela do que para os estudantes, 

houve uma preocupação maior com a professora, no discorrer, a atuação dela 

[inaudível] eu acredito que poderia ter sido mais eficiente se a relação teoria e 

prática tivessem sido conjuntas, porque aí ela poderia inclusive ter mais argumentos 

para saber se o estudante tinha aprendido ou não, talvez nem precisasse ela fazer a 

pergunta “entenderam”? Porque se a teoria estivesse sendo usada junto com a 

prática, na hora, no momento [em] que ela tivesse observado a prática desse 

estudante, ela teria condição de saber se ele tinha entendido, então, como ela 

separou, ela precisou fazer a pergunta, aí ficou quase que impossível de ela saber se 

aquela criança ou adolescente estava dizendo e se [ele] tinha entendido certo, será 

que ele entendeu mesmo? Eu me pergunto. 

A discussão sobre a relação teoria e prática, no processo de ensino e da aprendizagem 

em Arte, merece reflexão. Desse modo, a importância de compreendermos o contexto da sala 

de aula vai ao encontro das palavras de Souza (2007, p. 175): 

[a] escola como mediadora da divulgação de discursos – cotidianos e científicos – 

por meio dos programas, dos professores e alunos, bem como dos livros didáticos, 

constitui ferramenta imprescindível ao trabalho real do professor. Essa compreensão 
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proporciona condições tanto para o entendimento das relações comunicativas 

(elementos implícitos e explícitos no contexto) [...]. 

O professor fica dividido entre a idealidade do fazer bem feito teoria e prática 

articuladas entre si, e a realidade que, muitas vezes, o impede e/ou força o professor a optar 

pela teoria ou pela prática, tendo em vista os ínfimos 50 minutos destinados ao que a escola 

denomina de ensino da Arte. Nessa complexa e autopoiética rede processual, na qual 

destacamos as díades identitário-alteritária e teoria-prática, faz-se necessária a sabedoria 

prudente para operar mudanças possíveis dentro de limites estreitos da realidade, a fim de que 

haja condição mínima de construção do conhecimento aliado a uma ética de ser e estar no 

mundo. 

Essa relação é essencial para a construção ou não do conhecimento em Arte, pois a 

construção do conhecimento só existe quando há a sinergia entre teoria e prática, 

ressignificados na expressão criativa do sujeito da educação. Assim, só há construção do 

conhecimento em Arte quando há criação estética, interpretação e leitura idiossincrática da 

realidade pelo sujeito. 

O discurso dúbio e reticente de Manabu sobre o assunto, ao seu final, deixa entrever 

alguma dúvida a respeito da mediação ou facilitação da aprendizagem, em função da relação 

teoria e prática da aula em apreço. 

Anita percebe quase tudo, compreendido no âmbito da aula de Tarsila, como teoria, 

inclusive, o que a professora denominou como sendo prática. Ao que indica, Anita concebe a 

prática em sala de aula “nas mãos dos estudantes”. Por fim, ela arremata o seu discurso 

dizendo que sentiu que as perguntas, as respostas e as práticas não tenham sido vivenciadas 

pelos estudantes. O que ela disse influenciou Camile, que, subliminarmente, praticamente 

ratifica as afirmações e percepções de Anita. Logo, esses dois discursos são análogos em 

termos de conteúdo e semântica. Porém, a força das ideias de Anita não atinge somente 

Camile, por isso é que o discurso de Dürer tem um claro endereçamento ao dela, também 

concordando, ao que ele lamenta, não ter condições de analisar se a relação teoria e prática, da 

aula de Tarsila, contribuiu para facilitar o processo de ensino e de aprendizagem, pelo motivo 

de só ter percebido teoria. 

Frida levanta questões muito pertinentes sobre dúvidas que ela detinha acerca do 

conteúdo e sobre a finalidade do material didático exposto. Ela sintetiza o conteúdo 

ministrado como confuso. Quanto à relação teoria e prática tem as mesmas alegações dos seus 

pares, só percebeu a teoria. 



355 

 

Liz retoma parte do que afirmou Camile e supõe que, na aula seguinte, a relação 

poderá ser mais concreta com a participação de todos. Semelhante a muitos que lhe 

antecederam, o discurso da mediadora traz referências a cada um dos outros e, ao final, 

apresenta algumas sugestões sobre o tema. 

A relação teoria e prática é tão central quanto a questão interativa que rege os 

processos de ensino e de aprendizagem. Nesse sentido, os procedimentos concretizados pela 

prática em sala de aula nos revelam significados do que de mais profundo do processo 

formativo ficou arraigado. A cisão observada na aula da professora pode ser uma cicatriz da 

pedagogia tradicional. 

A discussão continua com o tema que trata das condições oferecidas pela escola 

relativas ao ensino da Arte: 

Anita – Então, na pergunta sobre as condições, da escola a respeito do ensino, do 

ensino da Arte, a escola pública, assim como o todo, piau..., teresinense, que é o 

nosso, nossa realidade, a gente não tem praticamente quase nenhuma condição 

favorável em relação às aulas de Arte, questão de sala, questão de material, como já 

foi dito por Tarsila, e muitas vezes os professores têm que comprar material, para 

trabalhar com os alunos, se ele quiser fazer uma aula interativa com abordagem 

prática, que, ao mesmo tempo, essa abordagem prática também [...] sirva para a 

questão da teoria, em si. Então, é um trabalho [com] condições [que] mais 

desfavorecem do que favorecem o seu trabalho em sala de aula. Desde condições 

físicas até condições mesmo de relações humanas entre professor de Arte e os 

outros, vamos dizer assim, colegas, da escola, diretor, coordenador, que quer que 

você trabalhe, por exemplo, eu vou dar um exemplo, por exemplo, essa semana a 

diretora da minha escola pediu que eu fizesse uma pomba para apresentar no dia de 

um projeto, uma culminância de um projeto que vai ter, é que a escola vai apresentar 

esse trabalho [...] lá na Praça João Luís. Tá, para isso tinha material! Para as aulas de 

Arte não tem material. Então, é muito difícil, inclusive até xerox para textos, você 

tem que fazer os seus textos, você tem que fazer xerox, isso se você quiser trabalhar 

texto com os meninos. Então, é uma questão até de reivindicação mesma de 

professores, eu acho, a gente tem que rever isso aí. Eu, é, não sei se eu resumi o 

pensamento do grupo, mas se alguém quiser dizer mais alguma coisa... 

Anita desfia uma enormidade de fatores relacionados à escola, de um modo geral, que 

dificultam e que se constituem como obstáculos ao ensino da Arte, enquanto trabalho – a 

começar pelos entraves burocráticos, desvalorização da disciplina, falta de material, falta de 

verbas, falta de condições físicas da escola e, até mesmo, relacionamento humano entre os 

colegas. Como forma de ilustrar essas afirmações, Anita põe em relevo o fato de que se o 

professor desejar material, ou outro recurso destinado ao ensino, ele mesmo é que tem de 

consegui-lo, ainda que seja do próprio bolso. Entretanto, ela observou que, se por outro lado, 

o professor precisar de material para utilizá-lo em projetos ou similar de visibilidade maior, na 

cidade, aí existe material. Assim, percebemos que nem sempre o que é importante para o 

professor coincide com o que pensam os gestores das escolas. Como consequência dessa 
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situação, são gerados conflitos, tensões, exclusões e muita dificuldade no suprimento de 

material básico destinado às atividades do ensino. 

Essa condição de mendicância, desprezo e conflito, tão característica do ensino da 

Arte, na maioria das escolas públicas, não ocorre por acaso; é uma função política, e, por isso 

mesmo, Anita argumenta que, quando é do interesse dos gestores, aparece o dinheiro, o 

material, tudo. Em suma, o ensino da Arte não é interesse da escola, devido ao fato de grande 

parte dos gestores perceber a Arte como função utilitarista. Anita afirma que “as condições 

oferecidas pelas escolas mais desfavorecem do que favorecem o trabalho [do ensino] na sala 

de aula”. A necessidade de minimizar ou dirimir essa rede inóspita do trabalho docente em 

Arte é urgente, sob pena de esses trabalhadores, em meio a essas fontes de impedimento 

(MACHADO, 2007), incorrerem no que consta na advertência dessa autora, “quando o 

trabalhador se vê diante de dilemas intransponíveis, que lhe tiram o poder de agir, gerando-se 

daí, sofrimento, fadiga, estresse e até a desistência de agir no seu ofício” (Ibid., p. 92). 

Nesse sentido, fica muito difícil falarmos em valorização profissional estando 

submetidos a condições tão adversas de trabalho. Esses fatores influem decisivamente sobre 

os processos identitários desses professores. 

Pelos motivos apresentados, Anita sumaria o que a equipe negociou com a seguinte 

afirmação que pede atitude de caráter político: “então, é uma questão até de reivindicação 

mesma de professores; eu acho que a gente tem que rever isso aí”. As condições precárias 

somadas à desvalorização, não estimulam a (re)construção da prática, no sentido de melhorá-

la. 

O comportamento da professora em relação aos estudantes que se distraem e distraem 

os colegas foi o tema que deu prosseguimento às discussões a seguir. 

Manabu – [...] a sua reação aos estudantes que se distraem e distraem os colegas? A 

equipe também aqui optou por um consenso que Dürer será o porta-voz. 

Dürer – Durante a aula da Tarsila, a gente só percebeu um momento de dessa 

distração e a reação de Tarsila foi uma repreensão sem muito estardalhaço, ela só 

chamou a aluna, a estudante, pelo nome e a gente viu que foi muito mais intenso o 

olhar que ela lançou sobre a aluna, do que a verbalização. 

Em um universo essencialmente interpessoal, como é a sala de aula, as interações são 

múltiplas. Em meio a gama dessas interações, o foco recaiu sobre o comportamento da 

professora em relação aos estudantes que se distraem e distraem os colegas. Nesse caso 

específico, a interação que teve cunho repreensivo por parte de Tarsila para com uma 

estudante, de acordo com a equipe, ocorreu pela conjugação da interação verbal e da não 

verbal. Conforme foi percebido, a verbal constou apenas do nome da estudante pela 
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professora, como forma de indicar que ela estava percebendo a conversa paralela que se 

desenvolvia. Conforme foi percebido, a verbal constou apenas do nome da estudante pela 

professora, sendo que o olhar por ela dirigido foi bem mais intenso. O olhar, enquanto 

interação reguladora, porém, foi unanimamente considerado, naquele caso, como muito mais 

intenso do que a interação verbal, para aquele momento. 

A pauta prosseguiu com o tema da apreensão dos conhecimentos dos temas da aula 

pelos estudantes. 

Manabu – A pergunta é a seguinte: “Você considera que houve apreensão dos 

conhecimentos do tema da aula pelos estudantes?” 

Manabu – Bom, em relação à aula da partícipe Tarsila, que a pergunta se refere se 

houve apreensão nos conhecimentos do tema, da aula, tangran, pelos alunos, bem, 

diante da explanação do tema, percebi que faltou algo que os alunos poderiam 

registrar nos seus cadernos, né verdade, registrar, né, o conteúdo, a professora 

também poderia pedir que eles, os alunos anotassem sobre a história do tangran, ela 

poderia relatar também escrito no quadro ou até mesmo do painel, do cartaz, sobre a 

história do tangran, porque a gente, eu, pelo que, assim, eu, com a experiência 

pessoal em sala de aula com os alunos, eu acho importante levar o texto que fale 

sobre o tema, o conteúdo ou colocar tópicos no quadro, na minha, a minha 

experiência e daí a gente, nós podemos passar para a explicação, uma reflexão em 

sala de aula. Eu acho que houve essa, faltou esse registro, no caderno, para que 

também haja a apreensão; claro que a apreensão, também ela se dá pela professora, 

demonstrando o trabalho, o tema, com os objetos, mas eu também considero que a 

apreensão também você pode registrar para você ler, refletir, pesquisar muito mais 

sobre aquele tema. 

Anita – A apreensão do tema, quase não deu para eu perceber porque os alunos ou 

mais propriamente dizendo, os estudantes, eles muitas vezes não falavam, então, não 

sei como se deu essa apreensão. 

Camile – Complementando o que a Anita falou, eu, Camile, percebi também que 

num dá para a gente verificar se houve essa apreensão [de] conteúdo pelos alunos, 

do tema pelos estudantes, visto que houve poucos questionamentos dos mesmos e os 

poucos, e como foram poucos os que foram à frente, uma para fazer a leitura, a outra 

para formar, o círculo, então num deu para colocar que, por parte de todos, houve 

essa apreensão, porque foi muito insignificante, não sei se é bem essa palavra, mas, 

em termos de número, de quantidade de alunos que manifestaram um pouco sobre o 

tema abordado. Então, acho que num outro momento, talvez com a aula prática, 

pudéssemos perceber essa apreensão dos alunos. 

Dürer – Da mesma forma que Camile colocou, eu também não percebi essa 

apreensão do conteúdo pelos alunos, pela falta de participação deles na aula. 

Frida – Bom, eu concordo com os colegas, achei que houve muitos conceitos 

colocados, tangran, a história do tangran, a bidimensionalidade, a 

tridimensionalidade, que a gente, que tá, que observou a aula, a gente fica em dúvida 

se realmente esses conceitos foram assimilados, de uma forma, como uma 

aprendizagem significativa. 

Liz – Assim, eu fico me perguntando até que ponto significa essa palavra apreensão 

quando se fala em Arte? Porque eu considero que ela levou um material, uma 

ferramenta para a sala de aula, ela demonstrou esse trabalho, embora esses meninos 

não tenham passado pela vivência, mas eles talvez possam ter ficado um registro do 

que significava a escultura como objeto, e a escultura inserida dentro de um 

contexto, dentro de um tempo e de um espaço. Essa apreensão como um registro, ela 

pode ter acontecido na sala de aula, porque eles visualizaram o objeto na sala de 

aula. 
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Pollyanna – Bem, eu discordo um pouco de Liz, quando ela diz que as pessoas 

podem ter apreendido sim, somente pela visualização; eu não sei até que ponto 

somente a visualização proporciona esse aprendizado, porque a proposta da aula é 

conceituar escultura, é conceituar móbile, conceituar dimensões. Então, ela está 

trabalhando com uma quantidade enorme de conteúdo e eu tenho minhas dúvidas a 

respeito dessa apreensão pelos estudantes, por conta da dispersão que houve. Então, 

um aluno disperso será que aprende, é... a contento? Essa é minha grande questão. 

Até que ponto uma pessoa que está com a cabeça baixa, que não está nem 

visualizando, como a gente vê algumas, na fita. É, será que essas pessoas, esses 

estudantes, eles apreenderam alguma coisa? Se eles nem observaram, será que o 

conceito de escultura ficou? Ficou alguma coisa do que foi posto lá, como escultura? 

Aí, uma outra questão que eu queria fazer para todos nós que estamos aqui, a gente 

não sabe dizer se o estudante apreendeu ou não, porque não houve participação 

ativa. Aí, eu perguntaria: o simples fato de eles estarem calados significa dizer que 

não houve apreensão? Isso fez com que a gente dissesse que não houve 

participação? Será que uma pessoa que fica calada não está participando também? 

Talvez até de uma maneira mais contundente do que um que esteja falando. Estas 

são questões para a gente refletir. 

Liz – Assim, quando eu coloquei o sentido da apreensão, que eu ressaltei também a 

questão da vivência anterior, posteriormente eu ressaltei a questão da vivência; eu 

não quis dizer que eles literalmente tenham apreendido esse conteúdo, esse 

conhecimento, mas, aí depois você fez a ressalva com relação a esse questionamento 

que você fez, mas me ficou, eu vou ficando com umas dúvidas do que significa essa 

apreensão quando se fala em Arte, porque a Arte desde que é Arte, nós trabalhamos 

com os sentidos, com o visual, com essa sensibilidade, que ela é um conjunto de 

percepções articuladas, [...] e agora eu tô com essa dúvida, [sobre] o que realmente 

vem a ser essa apreensão, [...] e a reflexão posteriormente me deixou ainda mais, 

será que realmente esses alunos não apreenderam de algum modo? Quer dizer, 

pouco ou... entendeu? Poderá ter acontecido, né? 

Anita – Bem, eu acho que essa questão não só em Arte, mas em todas as disciplinas, 

é muito importante que a gente possa perceber o objetivo, então, a partir do objetivo 

da aula, dos conteúdos... Que tipo de conteúdo e dos objetivos, o que eu quero com 

aqueles conteúdos, para meus alunos, o que eu tô propondo ou então, o que eles 

propõem, porque também podem ser os alunos, a partir deles, né? Então, a partir 

disso, é que a gente pode dizer o que eles podem ter apreendido. Acho que a gente 

não pode pensar a apreensão apenas como questões de sentidos, porque a todo 

momento a gente tá apreendendo coisas. Então, eu acho que a gente tem como 

professor, como disciplina, como disciplina que eu digo matéria mesma, em si, com 

conteúdo, é importante que a gente possa pontuar o objetivo, não sei se a palavra 

certa é essa. É importante que a gente possa ter claro, para mim, professora, quando 

eu vou para a sala de aula, o que eu vou ensinar naquele dia, naquele momento, 

naquela aula e o que eles podem levar dali ou o que eu posso também levar, o que 

eles podem... Enfim, eu acho que, para isso acontecer, a gente não pode dispersar, eu 

acho que a gente tem que, mesmo em Arte, eu acho que a gente tem que articular 

para que a gente mesmo possa apreender o nosso fazer docente, sei lá! O nosso 

fazer, ser professor é esse exercício. Eu não sei se estou me fazendo clara, mas 

queria só resumir um pouco para poder também tentar colocar o que eu estou 

querendo dizer, então, eu tô querendo dizer que é preciso que, diante de um leque de 

possibilidades que temos para apreender, é preciso que a gente tenha claro o que 

naquela aula a gente quer que seja apreendido. E eu acho que, muitas vezes, isso é 

tão importante que as respostas que a gente fez em relação à prática da reflexão, a 

gente se dispersou, por quê? Porque nós talvez não tivéssemos claro o que nós 

iríamos abordar nas aulas. Eu digo em relação à minha própria prática, não em 

relação... 

Dürer – Com relação a essa apreensão de conteúdo, por parte dos estudantes durante 

a aula de Tarsila, eu acredito que num planejamento, quando a gente elenca um 

conteúdo, os recursos que a gente vai utilizar durante aquela aula, os procedimentos 

que serão tomados durante a aula, a gente também, de certa forma, já antevê, pelo 

menos um mínimo do que a gente quer como retorno dessa aula. Então, isso é o que 



359 

 

faz a gente já ter em mente formas de a gente perceber essa apreensão por parte dos 

alunos, que seja por um comentário, que seja por uma atividade realizada durante a 

aula, ou até mesmo que essa atividade seja até um exercício, uma resposta de um 

exercício, um questionamento, mas a gente tem formas de perceber essa apreensão, 

se aconteceu ou não. 

Frida – Concordando com a colega Anita e com o colega Dürer sobre essa questão 

da apreensão do conhecimento, porque a gente teve, teve o professor, ele deve estar 

preocupado com que todos da sua sala de aula possam assimilar, como até eu, eu 

falei ainda agora, a questão da aprendizagem significativa, não só um ou dois e 

também a questão de que certos conceitos são difíceis, vamos dizer assim, são 

bastante abstratos para se apreender numa aula só, né? É, eu digo isso porque eu dei 

uma aula também com esses conceitos de bidimensionalidade, tridimensionalidade 

também lá no curso de Arte, e houve essa dificuldade de adultos entenderem o que 

eu estava querendo dizer e eu lembro que a professora Tarsila deu um exemplo, da 

sala, que ficou um pouco, vamos dizer assim (risos), que ela disse que a sala tem 

altura e largura, só que a gente tá vendo perfeitamente, que a sala tem profundidade. 

Então, eu cheguei a ponto de pegar num estudante e dizer que ele era tridimensional, 

entendeu? Para ele, para eles entenderem a questão da tridimensionalidade, que a 

gente percebe virtualmente na televisão. Então, eu fiz esse paralelo, mas também em 

outras aulas, da disciplina, a gente vai aprofundar isso, foi o que eu falei para eles, 

eu falei por alto uma coisa que depois a gente vai esmiuçar melhor. Então, a 

professora deve ter certeza de não foi assimilado tudo, como objetivo talvez inicial, 

mas que em outras aulas ela pode continuar esse processo. 

Pollyanna – Para falar de tridimensionalidade, a gente tem que explicar que existe 

uma tridimensionalidade que é real e uma outra que é virtual, que esta só é, 

eminentemente, visual, por isso é que ela se referiu à televisão, poderia ter se 

referido ao vídeo, à fotografia e outros meios. E a gente não deve parar só na 

tridimensionalidade, a gente sabe que existem outras, outras dimensões. Quando eles 

chegarem até a universidade ou mesmo sem chegar à universidade, vão perceber que 

existe a quarta dimensão e que ela é perfeitamente observável em algumas 

esculturas, em algumas pinturas, no Cubismo, quando chegar em Picasso e até na 

Arte Pré-Colombiana, a gente observa exemplos que vão trabalhar com a quarta 

dimensão. Então, eu já tive um exemplo engraçado de um estudante, que disse, 

“professora, tem a quinta dimensão também”. Eu digo, eu sei que tem a quinta 

dimensão, ele disse, “mas é que tem a quinta dimensão no desenho animado”. Eu 

disse, é mesmo? Ela disse, “é! Tem o „mitsublisch‟, que é o inimigo número um de 

um super-herói desses aí, ele vive na quinta dimensão”, eu disse, ótimo, que bom! 

(risos) Assim, você já está, de certa forma, interagindo com o outro, colocando as 

experiências dele dentro do assunto. 

Anita – É, porque eu fui falar de quarta dimensão para os estudantes, e aí, assim, eu, 

para poder dar um exemplo, eu botei a, não tinha, tinha nenhum material na sala, 

nesse dia eu não tinha levado nada, eu botei a mesa. Eu queria saber se tá mais ou 

menos, se tá correto isso? Eu botei a mesa e aí falei da questão a gente sabe, daquela 

questão Cubista, que pegava cada parte e tudo, mas eu, eu não expliquei por aí. Eu 

peguei, pedi que eles dessem uma volta na mesa, é, ao redor da mesa e observassem 

todos os ângulos da mesa, aí ele observou, aí, eu disse assim: diga, fale sobre todos 

os ângulos que você viu. Ele disse: eu não consigo. Quer dizer, aí eu disse para ele, 

tá vendo, a gente tem que ver, perceber o tempo que você levou percorrendo, aí os 

meninos, [responderam] ah! Foram tantos minutos, não sei o que... Aí assim eu usei 

essa questão porque não tinha nenhuma... material nem nada! Agora a quarta 

dimensão na questão virtual, como será que ela só é possível mostrar através do 

computador e da televisão? Aí, eu usei essa questão porque não tinha nenhum 

material nem nada. Agora a quarta dimensão na questão virtual... será que ela só é 

possível mostrar através do computador e da televisão? 

Pollyanna – É.  

Anita – Não. Tô perguntando. Pois é, eu tô perguntando, porque na verdade... 
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Pollyanna – Mas na verdade, no mundo virtual nós podemos usar obras cubistas, 

colagem ou pintura cubista, fora a televisão, tem o computador, a tela na 

virtualidade do cinema, e na escultura cubista ou algumas pré-colombianas... 

Anita - não sei se eu tô usando um termo assim... Não é a real não? A quarta 

dimensão no caso virtual é isso que eu tô perguntando, como que eu vou abordar 

isso com meu aluno se não há recursos? Tu está entendendo? A real eu tinha 

condições de estar ali com eles, eu não tenho recursos de, de, tec... entendeu? 

Frida – A não ser que você tivesse um laboratório na escola? 

Pollyanna – Aí, a virtual daria. 

Anita – Então, eu chego até a terceira, no virtual com eles. 

Pollyanna - Chegue até onde você puder explicar. 

Anita - Porque eu não vou mentir para eles e nem inventar coisas que na quarta 

dimensão virtual. Não. Não era essa a minha dúvida sobre a questão.  

Pollyanna – O que é que você pode dizer para ele: que existem outras, além daquelas 

dimensões, porque aí se eles virem em algum lugar, tiverem a oportunidade de 

chegar lá, eles já sabem que existe. Então, você não omitiu nenhum tipo informação 

para eles. No dia [em] que eles tiverem acesso vai ficar mais fácil [...] apreenderem 

porque já foi dito, já foi aberta uma porta [Interferência - um caminho]. 

Liz - A aprendizagem, aí houve, em processo. É um processo. 

Pollyanna – É sim, em processo. 

Liz – Naquele momento, o objetivo não se cumpriu. Entre aspas, né?! 

Pollyanna – Não, que ele se cumpriu no todo, você vai até onde as condições 

materiais que a escola lhe proporcionam meios, aí você cita para aqueles estudantes 

que além do que você está discutindo com eles, que existem mais dimensões. Pelo 

menos cita, se citar já deixa, já fica o registro, que você disse que fica, mesmo que 

seja, ou fraco, ou médio, ou forte, mas vai ficar algum. Então, esse registro aí vai 

servir de suporte para informações outras que advirão. 

Anita – Dando continuidade ao processo, ele vai entendendo melhor, não se entende 

nada, no primeiro momento, mas se entende alguma coisa, depois, né?! 

No que respeita a este assunto, apreensão dos conhecimentos dos temas da aula pelos 

estudantes, Manabu se manifestou levantando a sugestão de que a apreensão dos 

conhecimentos teria sido maior se Tarsila tivesse iniciado com um texto sobre o tema da aula, 

e/ou colocado os tópicos principais no quadro, a fim de que os estudantes ficassem com 

algum registro no caderno; a partir de então, a professora iniciaria a explicação. 

A maioria considerou muito difícil analisar se houve ou não apreensão do assunto 

pelos estudantes, em função da participação pouco ativa da turma como um todo e do número 

dos que se manifestaram ter sido muito resumido. Em outras palavras, eles traçam uma 

ligação entre linguagem e cognição, na qual seriam necessários mediadores para inferir se 

houve ou não apreensão do assunto, já que, no caso, a linguagem é uma atividade que se 

vivifica na interação. Deste modo, devido a pouca intensidade interativo-dialógica professora-

turma, transformou-se em um obstáculo epistemológico, em termos analíticos, causando 

dificuldades na percepção das correlações possíveis dessa trama. 
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O discurso de Frida inicia pela adesão ao que foi referido anteriormente por seus 

pares, mas depois ganha outro rumo, pois, ela apontou dúvidas, não só quanto à apreensão dos 

conteúdos pelos estudantes, mas também se esta foi significativa para eles. Frida torna 

evidente a relação estreita entre linguagem, cognição e noção de significação, que vão ao 

encontro das teorizações vigotskianas e da afirmação de Morato (2001, p.157): “a significação 

é o que plasma a linguagem e o pensamento”. As dúvidas de Frida se fundamentaram em 

observações pessoais sobre a dificuldade de apreensão da quantidade de conceitos trabalhados 

naquela aula e o valor subjetivo das informações recebidas pela turma. 

Liz endereça o seu discurso aos demais, e sai em defesa de Tarsila, levantando a 

possibilidade de os procedimentos, por ela adotados poderem ter proporcionado a apreensão 

dos conteúdos pelos estudantes. Ela apresenta como argumento em favor da apreensão: as 

demonstrações, exemplos, e outros. A mediadora discordou do que disse Liz e apresentou a 

dispersão de alguns estudantes como mais um elemento tributário para aumentar a tendência 

das dúvidas que Frida pôs em tela. Liz, Anita e a mediadora discutimos sobre o assunto, 

sendo que Liz defendeu a vivência operacionalizada pelas demonstrações, exemplificações e 

outros que os estudantes tiveram, como uma forma de possível apreensão. Anita focalizou a 

demarcação do objetivo pela professora da aula como um fator incidente na apreensão dos 

conteúdos pelo estudante. E nós levantamos dois pontos, um que se referiu à dispersão do 

estudante como fator de apreensão; e, outro, adjacente a este que consistiu na participação 

passiva dos estudantes, até que ponto poderíamos interpretá-la como apreensão. Os 

enunciados de Liz e da mediadora têm como centro o estudante e o de Anita, a professora-

processo.  

Assim, os partícipes Dürer, Frida, Anita e a mediadora perspectivaram o assunto ou 

aspectos ligados a ele em seus enunciados. Dürer fala de um lugar genérico, onde o 

planejamento pode prever modos de verificar a apreensão do conteúdo. A generalidade, que 

caracterizou o enunciado de Dürer, levou Frida a retomar a questão da aprendizagem 

significativa da apreensão de conceitos como o de tridimensionalidade, daí ela sugerir 

exemplos mais concretos.  A mediadora se apropriou do conceito de tridimensionalidade, 

lançado por Frida, mostrando  e virtual  e colocou em pauta a quarta 

dimensão  com exemplos localizados historicamente. Anita se referiu à terceira e à quarta 

dimensão através um exemplo, por ela vivenciado, que aliava a relação espaço e tempo. 

Como forma de prosseguir no processo, o tópico discutido relacionou-se à adequação 

do material usado por Tarsila ao conteúdo proposto. A necessidade de discutirmos sobre esse 

assunto tem por base a acepção do material usado nas práticas docentes como instrumentos 
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mediadores. A função desses instrumentos deve ser bem definida para que possa contribuir 

para a otimização do trabalho instrumental, observando o conceito de zona de 

desenvolvimento proximal associado ao processo de ensino e de aprendizagem em Arte. 

Porém, para que seja cumprida a função do instrumento com justeza e apropriação, é 

necessário o domínio de aplicação e controle dos instrumentos pelo professor, bem como a 

compreensão do processo:  

Manabu – Houve adequação do material usado ao conteúdo proposto? 

Manabu – Creio que sim, porque ela apresentou os trabalhos, os objetos, o tema 

tangran e... só que eu achei que os alunos também poderiam passar por essa 

vivência de construírem também aquele tangran, aí já nos lembra muito aquela 

questão anteriormente falada, a teoria e a prática, na sala de aula. Também se houve 

a adequação do material? Creio que sim, mas os alunos poderiam ter passado pela 

experiência de construir também os seus tangrans, né? Cada aluno com seus 

próprios trabalhos e seus objetos em sala de aula. 

Anita – Eu acho que é a adequação do material ao conteúdo em si, eu acho que 

faltou. Não sei se eu consegui entender a aula, mas eu acho que houve um pouco de 

mistura, não sei se uma mistura, não é nem uma mistura boa, na aula, para a gente 

poder, várias ideias podem chegar ao que a gente quer aprender, mas é a 

sistematização dessa coisa da mistura entre escultura, tangran, móbile, dimensões, 

enfim, eu acho que era muita coisa para uma, vamos dizer para pouco tempo. Eu 

acho que essa questão mais de definição de conteúdo poderia ter, é, o material 

poderia ter sido melhor aproveitado com a definição desses conteúdos. 

Camile – É, aproveitando o que a Anita falou, realmente houve vários conteúdos 

para uma mesma aula, agora considerando tangran eu acho que houve uma 

adequação porque ela explicou até a técnica do tangran, mostrou as formas, 

solicitou que algum aluno viesse fazer o círculo, então eu acho que colocando o 

material que ela trouxe material adequado ao tangran eu acho que houve uma 

adequação, agora posterior, para a questão. E até quando ela se referiu ao móbile, 

agora referindo à escultura, eu acho que faltou mais, faltou ela fazer essa relação do 

tangran com a escultura, de uma forma assim mais clara. 

Dürer – Eu já discordo de Camile porque eu achei que o tangran, por ser um 

elemento bidimensional, não se adequou para exemplificar o tema da aula que era 

escultura, que trata da tridimensionalidade; então eu achei uma escolha não boa do 

tangran como esse elemento de ligação entre... para falar de tridimensionalidade. 

Anita – É, bem, eu fiquei na dúvida sobre o tangran, porque o que eu conhecia de 

tangran anteriormente, os meus conhecimentos prévios, é que o tangran era uma 

espécie de quebra-cabeça que a criança montava de várias formas, a criança não, a 

pessoa, montava de várias formas, mas ele continuava sempre na 

bidimensionalidade, como uma tabuleta da sabedoria. E a Tarsila nos mostrou uma 

versão do tangran tridimensional. Quando ela pega aquele coração partido e diz que 

ali é um tangran, então eu queria colocar essa questão porque não ficou assim bem 

entendido, digerido da minha parte. Não, não foi isso? Então, eu entendi errado. 

Deixa eu ver o que foi mais? Foi exatamente isso. Agora, eu discordo de Dürer, 

quando ele diz que não foi legal, para ilustrar escultura, eu acho que foi, porque de 

qualquer forma o tangran é uma construção e uma desconstrução eu acho que é 

muito interessante a criança a partir também da bidimensionalidade ela entender a 

tridimensionalidade. 

Liz – Eu entendo que dentro da realidade da limitação do material que ela tinha 

disponível, eu acredito que ela foi feliz, quando ela utilizou o tangram para sair do 

bidimendimensional para o tridimensional, eu achei que ela estabeleceu essa relação, 

eu gostei muito, gostei muito. 
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Pollyanna – Bem, eu já tinha até discutido um pouco, porque eu senti a mesma 

dificuldade que Anita sentiu em relação à utilização do tangran, especificamente 

como elemento motivador do tridimensional, eu achei que não ficou... Não foi muito 

adequado, não por conta que o resultado final do que ela apresentou ser 

bidimensional, o que ela apresenta como tridimensional, naquelas unidades que vão 

compor o móbile, ela constrói a partir de círculos ou dobraduras, então círculos e 

dobraduras não tinham nenhuma relação com a relação ao tangran. O que ela quis 

mostrar com o tangran? Suponho eu, na aula, ele entrou como elemento de 

motivação, seria desenvolver nos estudantes a questão do polimorfismo, que a 

pessoa a partir de uma forma pode gerar infinitas outras formas; tentar desenvolver 

neles, despertar nos estudantes essa visão de criar, gerar formas de onde nascem 

outras formas. E também desenvolver a criatividade deles. Agora, eu achei um 

problema, um ruído em termos de lógica, nessa passagem do bidimensional para o 

tridimensional, não foi uma “passagenzinha” suave ela saiu do bidimensional, 

eminentemente, bidimensional, que foi a linha, o desenho, e não deixou clara a 

colagem como passagem dimensional. O tangran que a gente conhece como jogo, 

seja ele de sete peças ou o de nove peças, como é o coração partido, as peças, elas 

não são coladas, pois assim não seria possível conseguirmos outras formas a partir 

dos elementos componentes. Não consegui ver o tangran como elemento gerador da 

tridimensionalidade, foi isso, eu não consegui ver isso. 

Anita - Eu posso falar? 

Pollyanna - Pode sim. 

Anita – Pela minha lógica, era como se aquele coração tivesse se transformado 

naquele círculo, por isso é que eu fiquei na dúvida, agora esclareceu, porque foi tão 

rápido que do coração ela mostrou a coisa que eu pensei que já era o papel se 

transformando naquela escultura circular, entendeu? Foi isso. 

Pollyanna - Poderia, ela poderia ter usado as formas do tangran, como unidade 

compositiva do móbile, mas não usou. 

Anita – Mas não poderia chamar de tangran... 

Pollyanna – Poderia ter usado as formas componentes do tangran, com os pedaços 

ela poderia re-arrumar e colocar as formas que foram rearranjadas em termos 

tridimensionais, não haveria nenhuma obstáculo, seria escultura do tipo construção. 

O problema foi que não houve o desenvolvimento dessa maneira. Então, ela levou 

outros elementos para a sala de aula, que foram diferentes do tangran e utilizou no 

móbile. Aí eu vejo um grande problema é que a passagem, a relação dos elementos 

que foram propostos em sala de aula, eu acredito que tenham mais dificultado a 

apreensão pelos estudantes do que tenha facilitado, por conta disso, por não existir 

uma co-relação, uma ponte entre eles. 

Liz – Eu percebi que, no momento, ela fez o desenho do quadrado. Ela dividiu esse 

quadrado e ela pegou os pedaços de papel e ela foi montando, como uma colagem, 

num quadro, mas, ao mesmo tempo, ela foi tirando esse material e posteriormente 

demonstrando, de forma bidimensional; por último, ela fez isso ela pegou os 

pedacinhos, tentando elaborar essa colagem, esse mosaico, não sei se vocês 

observaram? 

Pollyanna – Não, no final da, como exercício, um dos exercícios finais foi proposto 

a um dos estudantes para montar, a partir da descoberta de formas e colassem no 

papel. Eu conheço o tangran, e como é jogo, a gente não cola, porque você pode e 

deve criar outras formas, é preciso que as peças sejam soltas.  

Anita – Então, se cada um fizesse o seu tangran, por exemplo, de cartolina ou de 

papel cartão, e cada um começasse a montar o seu. 

Dürer – Papel cartão é mais viável. 

Liz – Mas eu queria ressaltar que existiu a interação da professora. 

Pollyanna – Qual foi? Foi de despertar a criatividade para a polimorfia em cima das 

formas que o tangran poderia gerar. 
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Liz – Mas eu falo assim no sentido de se trabalhar a escultura. 

Pollyanna – Poderia, poderia ter sido explorado, do ponto de vista tridimensional 

sim. 

Liz – Eu não [...], mas foi. 

Anita - Poderia ter sido melhor, se ela tivesse ficado só no tangran, na questão do 

polimorfismo... De mudança de dimensão. E tudo, talvez fosse um foco melhor do 

que essa variação entre várias formas. 

Dürer – E outra coisa também, a questão não é como Liz falou, de exprimir um 

julgamento de valor, mas sim de verificar a adequação do material usado ao 

conteúdo.  

Anita – Também só queria complementar assim porque eu já usei tangran uma vez. 

Foi muito interessante, só que eu usei a partir das cores. Quando Tarsila falou da 

questão do, vocês podem estar perguntando, “ah! mas porque fazer isso, qual o 

sentido disso tal, tal?” Eu me lembrei da história do tangran que eu li no livrinho, 

que ele diz que é o sei lá, o chinês, o japonês não, chinês, ele foi mandar um recado, 

com uma pedra, uma placa preciosa, e aí o rei mandou e tal. O mensageiro quebrou, 

então, ele começou a juntar as peças e criar possibilidades. Talvez nessa perspectiva 

da possibilidade que ele usou poderia ter se trabalhado a questão do sentido de você 

ter alguns momentos da vida da gente, ter coisas que são, vamos dizer assim, que 

não são tão boas que você pode reaproveitar esses cacos, da sua vida e criar outras 

possibilidades. Eu acho que a Arte, ela permite que você trabalhe também isso, sala 

de aula, não como forma de psicologismos, não sei se é isso, que eu estou falando, 

mas uma forma de se dar significado também a coisas da vida gente. Às vezes o 

menino está passando por nenhum problema e a gente nem percebe, às vezes, então 

eu acho que a gente pode abordar essas questões também. Na minha visão, eu acho 

que esses sentidos também, além de cognitivos, podem ser também abordados os 

afetivos em relação essas questões das vidas das pessoas. 

Nesse bloco, houve divergência sobre a adequação dos materiais trazidos por Tarsila 

em relação aos conteúdos que ela buscou desenvolver durante a aula. Iniciaremos pelos que 

consideraram o material adequado, como são exemplos Liz e Manabu.  Liz alega que, diante 

das condições mínimas que a professora dispunha, o material que ela usou foi compatível ao 

conteúdo proposto. Manabu, porém, inicia afirmando a adequação, mas uma análise, mesmo 

rápida do seu enunciado, denuncia exatamente o oposto a negação da adequação do 

material usado por Tarsila ao conteúdo proposto. E esse seu posicionamento deveu-se ao fato 

de ele considerar que os estudantes, todos, deveriam ter construído o seu material. Anita 

afirma, logo de início, que não houve essa adequação, em face de uma carência de 

sistematização e ajuste entre conteúdo e tempo de aula. Camile adere ao que afirma Anita, no 

entanto, ela aponta para a não conexão entre o jogo e a escultura, de forma clara. Dürer 

discorda de Camile porque, para ele, o tangran, em sendo bidimensional, não se adequou ao 

assunto escultura, que é tridimensional. Anita contrapõe a sua opinião ao que disse Dürer, 

usando, como argumento, a utilização do tangran como elemento para colocar em pauta o 

conceito de bidimensionalidade para subsequente desconstrução e apresentação do conceito 

de tridimensionalidade. 
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De modo geral, houve um maior número de partícipes colocando em discussão a falta 

de adequação do material ou mesmo um descompasso entre o planejado e o realizado. E, em 

função disso, houve algumas sugestões de utilização do jogo para aquela aula, como a de 

Anita, que prevê uma outra abordagem para o jogo, a qual vislumbraria uma perspectiva 

afetiva, um componente subjetivo, estreitamente relacionado com o cognitivo, e quase nunca 

lembrado nos planejamento de ensino e de aprendizagem. A sugestão posta por Anita 

contempla a conexão e trânsito por entre os planos sociocultural (interpsicológico) e o plano 

individual (intrapsicológico). Assim, de outra forma, a relação identitário/alteritária estaria 

sendo trabalhada em meio a essas relações interplanos. 

Em se falando de adequação, o assunto ora referido diz respeito às teorias que 

embasam a prática pedagógica de Tarsila, como questão do informar: 

Manabu – Esta questão se refere às teorias que embasam a prática pedagógica de 

Tarsila, se adequadas ao tema da aula. 

Manabu - Eu anotei aqui, rapidinho, alguns exemplos de alguns autores, alguns 

teólogos, (Interferência Pollyanna – teólogos, não. Teóricos!), perdão (risos)! 

Teóricos como Dewey, Fayga e Paulo Freire. Aí eu fiquei na dúvida, na resposta de, 

de falar aqui a respeito de, que ela se acha tradicional, ela cobra dos alunos, assim, 

tem uma postura dura, né, eu fiquei, eu não sei como responder essa pergunta 

[inaudível] aqui, relacionado à aula dela, qual é, se as teorias que embasam a sua 

prática pedagógica, se adequam ao tema da aula? Essa resposta aqui eu fico sem 

poder dar? Não compreendi. 

Anita – Bem, ela falou na questão das teorias que embasam a sua prática e citou 

Paulo Freire, Ana Mae (Interferência Pollyanna - Dewey), Dewey e citou também 

Fayga, enfim, e assim eu acho que houve um contraste, por exemplo, com a questão 

da exposição, sem diálogo com os alunos, com, perdão, com os estudantes, e, eu 

acho que isso é de fundamental importância quando se citam esses autores. 

Camile – É, eu acho que a Tarsila falou bem no início [sobre] quem eram os teóricos 

que embasavam a teoria dela e acho que essa aula foi um pouco contraditória nesse 

aspecto, visto que ela falou de teóricos que trabalham com o diálogo, e não houve, 

muito isso, por parte do aluno, até a questão da organização da sala, bem tradicional, 

os alunos enfileirados, então eu acho que as teorias que embasam a prática dela estão 

mais relacionadas, de um modo geral, talvez, a outros momentos em que essas 

teorias tivessem mais, fossem mais evidentes, mas nessa aula eu acho que ainda 

ficou muito no tradicional. 

Dürer – Também concordo com Anita quando... [Interferência Pollyanna – Camile], 

Camile quando ela diz do distanciamento do que foi dito a respeito dos teóricos e a 

aula que está sendo discutida. Inclusive ela citou, quando falou de Fayga, da 

vivência dos alunos levada para a sala de aula, e em nenhum momento foi feita essa 

ligação, durante aquela aula, da vida dos alunos, do cotidiano dos alunos com o 

conteúdo trabalhado. 

Frida – Concordo com os colegas, Ana Mae, Paulo Freire, e Fayga, eles eram muito 

próximos da aula dialogada. Fayga, ela ilustra naquele livro “Universos da Arte” em 

que ela faz toda aquela construção, inclusive a construção de aula até o ponto de 

muitas aulas mudarem de rumo a partir do momento que um aluno ou um estudante 

fazia uma pergunta, então, ela mudava porque ali ela percebia até que ponto eles 

estavam compreendendo ou não, aquele conteúdo, até [que] ponto eles estavam 

prontos para o que ela tinha para dizer. E Dewey, ele colocava a questão do aprender 

fazendo, que a gente aprende muito mais quando a gente vivencia uma experiência, 
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do que só quando a gente ouve falar dela e fica no mundo abstrato. Então, eu 

percebo que Tarsila ela não se utilizou desses teóricos durante nessa aula. 

Liz – Eu percebi que ela poderia até ter usado mais para ela mesma, no sentido da 

produção dela, por exemplo, Dewey vai falar da Arte como processo, ela trabalhou 

esse material dentro de um processo, mas dela mesma que utilizou esse material, 

mas assim ele não atingiu esse referencial, ele não atingiu de modo significante, 

Tarsila, porque essa interação, essa interlocução que deveria acontecer dentro da sala 

de aula para que realmente a proposta metodológica desses autores eles, ela fosse 

concretizada, sobretudo na questão da dialógica, interlocução e que [...] vai 

possibilitar essa interação professor-aluno, aluno-professor para que a aprendizagem 

de fato ela possa acontecer. 

Pollyanna – Bem, eu concordo com a maioria, com o que foi dito aqui, sobre a os 

teóricos que foram citados por Tarsila no momento da descrição da aula. Quando a 

gente faz a relação da aula com esses teóricos, se, por exemplo, ela tivesse 

internalizado as teorizações de Paulo Freire, ela jamais poderia chegar e propor o 

assunto, a partir dela, esse assunto teria que ter vindo do próprio, da própria turma, 

dos estudantes e aí a professora desenvolveria a aula em relação aquele tema que 

estava sendo levantando, que era o tema gerador. Então no caso da Ana Mae e a 

própria Fayga, todas elas vão partir da realidade contextual dos estudantes, e a partir 

dessa realidade se trabalharia, o que fosse levantado pelos estudantes. No caso da 

aula de Tarsila, como os estudantes não foram ouvidos, aí, a gente fica se 

perguntado, até que ponto naquela aula, esses, teóricos podem ser encontrados, ou 

por outro modo, se essa aula reflete a influência desses teóricos na sua construção. 

A despeito de Tarsila ter se referido a Dewey, Freire, Fayga e Barbosa como os 

principais teóricos de sua prática docente, quase todos os partícipes não conseguiram 

identificar, na aula videorregistrada, o legado de qualquer desses educadores. 

As dificuldades têm início mesmo pela concepção do agente à frente do processo de 

ensino e de aprendizagem: – em Dewey, um teórico da pragmática peirceana, considera que a 

educação articula experiência e comunidade. Para Dewey, o professor tem a função de 

facilitador da aprendizagem, da problematização e da solução de problemas. Assim, ele 

planeja suas atividades docentes (pesquisa e atividade prática) com vistas ao estabelecimento 

de situações e ao exercício da experiência individual, fundamentada no aprender fazendo, e, 

em um processo reflexivo, que leve à autodescoberta; – em Freire, o agente é o educador que 

mantém uma relação interlocutivo-dialógica horizontal como educando, em uma 

aprendizagem dialógica, onde a pesquisa e as vivências têm um lugar de destaque. No ideário 

freireano, as ações educacional, política, social e cultural são integradas e se voltam para a 

educação problematizadora, que tem como início do processo os temas geradores, advindos 

da realidade dos educandos. Nessas teorizações, a política e a emancipação formam um todo 

indissociável de saber-poder. Em Fayga foi artista-professora, cuja prática educativa tinha 

como alvo a “alfabetização visual” e facejamentos com a pedagogia crítica freireana, pois o 

contexto de aprendizagem se inicia considerando os conhecimentos prévios dos estudantes, 

isto é, parte da realidade dos estudantes. Em Barbosa, o arte/educador, cuja prática 
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profissional docente se rege pela compreensão crítico-reflexiva da Arte como conhecimento 

articulado com a cultura, sinaliza para a emancipação e para o multiculturalismo. O complexo 

que compõe a prática docente em Arte, em Barbosa, visa o estabelecimento da aprendizagem 

triangular, na qual um dos objetivos é a vivência estética dos arte-educandos do legado 

artístico e cultural, sob os prismas da produção, da apreciação e da contextualização. 

Portanto, Barbosa bebe nas fontes deweyana e freireana; porém, há muito das ideias de 

McLaren nas definições das funções do arte/educador como um agente de resistência política 

no processo educativo. Dewey, Freire e Barbosa, principalmente, têm, em comum, ideias 

revolucionárias, transformadoras de sujeitos e de mundo. Estes últimos têm na ação crítico-

reflexiva instrumento para desenvolver e articular a díade educação e política em prol da 

transformação da realidade. 

Após esta brevíssima forma sumariada sobre os teóricos e teorizações arrolados por 

Tarsila como influenciadores de sua prática docente, voltemos nossas reflexões sobre como os 

partícipes perceberam aquela prática, relativamente às teorias apresentadas. 

Assim sendo, Manabu alega não poder responder à pergunta face à apresentação da 

autoimagem de Tarsila, pelo fato de ela ter se considerado professora tradicional, na aula em 

videorregistro, e de ter citado Dewey, Barbosa, Freire e Fayga como os teóricos norteadores 

de sua prática. É, no mínimo, contraditório estabelecer correlação das teorizações desses 

referenciais da educação com o que se entende como pedagogia tradicional, pois cada um 

deles propôs e produziu mudanças nos rumos da educação. 

Todos os enunciados dos pares convergiram para o ponto levantado por Manabu, 

marcando a contradição entre os teóricos citados e a prática docente da professora. Para uns, 

faltou dialogia; outros juntaram a essa afirmação a própria disposição da sala de aula, bem 

tradicional e a inexistência de colocar a vivência dos estudantes em tela. Em suma, parece 

haver, naquela aula, uma cisão entre teoria e prática. A professora conhece as teorias dos 

autores citados, tem simpatia por elas, porém, estas não foram internalizadas por Tarsila, e a 

sua prática parece reeditar o dizer “na prática a teoria é outra”. 

Depois de atentarmos para a relação das teorias que possivelmente embasariam a 

prática da professora Tarsila, o assunto, da sequência, trata da adequação da prática para que 

seja obtida uma ação política mais atuante na prática: 

Manabu - A teoria que embasa é: a sua prática pedagógica a leva a uma ação política 

mais atuante, na prática? 

Manabu - Bom, gostaria de falar a respeito dessa pergunta aqui, que eu acho 

interessante é que como a prática pedagógica da Professora Tarsila, como ela falou 

dos teóricos, eu queria aqui especificamente falar sobre Ana Mae Barbosa, a Ana 
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Mae; referindo a essa questão da política mais atuante, eu acho que ela, a professora 

faltou, assim, fundamentar mais essa questão que envolve esses teóricos que ela 

falou a respeito de cada um deles sobre essa prática pedagógica, por exemplo, de 

Ana Mae Barbosa, eu senti que faltou, eu percebi que faltou ela relatar um pouco a 

abordagem triangular com seu aluno em sala de aula, o que aquele aluno estava 

compreendendo a respeito daquele conteúdo, daquele trabalho em sala de aula, e 

falava também que ela poderia [...] também que a partir da transformação, questões 

ligadas à vida, mas eu acho que faltou mais, maior abrangência, uma maior relação 

entre o que ela falou, o que foi desenvolvido e os teóricos relacionados. 

 Anita – Bem, eu vejo que talvez essa relação política [...] a gente veja ela muito 

mais visível na prática do que, enfim, eu acho que em sala de aula; se constrói isso, a 

partir do diálogo mesmo. Eu acho que não tem uma saída. Eu vejo que essa prática 

pedagógica, a gente como professora, não digo só a Tarsila, nós estamos 

apreendendo arduamente, eu acho que nós estamos apreendendo, e, como 

aprendizes, não é uma coisa muito fácil, porque nós aprendemos de uma outra forma 

 não dialogada  então, eu acho que essa questão da ação política ela requer um 

diálogo muito presente, e requer que você realmente perceba que o estudante ele é 

um ser político e nós também. 

Camile – Eu acho que essas teorias que embasam a nossa prática e sendo (pausa) e 

para levar a uma ação política mais atuante eu acho que isso para percebermos é 

uma questão de um processo, porque numa única aula não dá para, acho que nós 

estamos construindo essa prática pedagógica de uma forma mais atuante, então, eu 

acredito que a Tarsila possa se valer disso, em outros momentos, nesta aula, eu acho 

que faltou mesmo esse diálogo para que essa ação dela acontecesse de forma mais 

política, em termos de conteúdos e de apreensão desses conteúdos por parte do 

aluno; eu acho que isso pode ter continuidade no futuro, naquela aula ela pode ter 

começado a construir essa ação. 

Dürer – Da mesma forma que Camile colocou, eu acredito que com a análise de 

apenas uma aula não dá para se ver essa repercussão das teorias nessa construção de 

um ser político, mas pelos teóricos que ela citou e dando continuidade, eu acredito 

que isso aconteça, no decorrer da prática dela, do processo, de toda a prática da 

Tarsila, eu acho que esses teóricos têm tudo para contribuir para essa formação 

política, para essa postura política, na sua prática pedagógica. 

Frida – Concordando com o colega Dürer (risos) eu também percebo que a 

professora simplesmente continuou um processo tradicional, acho que talvez a 

“decisão política” (entre aspas) que ela teve foi se manter como professora no papel, 

na função de professora, na função de, vamos dizer assim, daquela pessoa que ela 

esta ali para falar, para explanar e os estudantes na função de estarem ali, 

passivamente para ouvir, e isso é uma posição política questionada por, vamos dizer, 

[...] por nós, na nossa contemporaneidade. 

Liz – A Tarsila, apesar dela ter o conhecimento das propostas metodológicas, ela 

não utilizou de forma, assim, eficaz, para que, de fato, pudesse acontecer, se dar essa 

postura política que vai partir da reflexão, do diálogo e dessa interação, desde que 

Paulo Freire, quando ele vai abordar a sua proposta, dentro dessa perspectiva 

reflexiva e crítica pressupõe que na sala de aula a metodologia do professor tenha 

uma... dê uma certa ênfase, é, em todos os momentos de sua ação na sua prática do 

diálogo na sala de aula. E para que posteriormente, também a partir dessa história de 

vida, desses estudantes que você colocou também dentro dessas teorias que 

expressam a sua ação, você colocou a história de vida dos estudantes, a situação da 

sala de aula, e deixou um pouco a desejar, um pouco não, muito a desejar, no sentido 

de que a gente está reconstruindo essas propostas metodológicas e essa ação 

pedagógica como professor de Arte dentro do espaço da escola. 

Pollyanna – Bem, alguns disseram que não houve uma atuação política mais 

enfática, eu diria que, de qualquer maneira, que o professor aja em sala de aula, ali 

existe uma ação política, agora, nos resta saber se essa ação política ela é do tipo que 

tem uma tendência reiterativa, ou se ela é emancipatória, a grande questão é essa. 

Nesse caso, emancipatória com certeza não foi. Por quê? Porque se fosse 
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emancipatória haveria uma ênfase nos sujeitos, nos estudantes que estavam ali, e a 

gente viu que eles ficaram o tempo todo relegados a uma situação de fundo, não 

eram figura, se considerarmos a relação figura/fundo. Então, eu acho que a gente 

tem que atentar para essas ações, que a gente, costumeiramente, faz em sala da aula 

no nosso dia a dia, nas nossas aulas; devemos refletir para saber se a gente está 

contribuindo verdadeiramente para emancipar ou se só para reiterar.  

Anita – Eu acho importante, assim, já é a segunda vez que Pollyanna fala dessa 

questão, e eu fico me perguntando que tipo de, de, de (Intervenção Pollyanna – 

Intervenção), é de intervenção, e, ao mesmo tempo, que tipo de professora sou eu 

em relação a essa ação política, porque, assim, é geralmente a gente [quem] defende 

[nesse] caso eu defendo essa questão do ser político como, não como reiteração, mas 

como emancipação, mas a minha prática ainda estão, assim, raízes profundas de 

reiteração, porque [em] toda a minha vida de escola, eu foi educada para dizer 

assim: é isso aí mesmo, e eu não tenho nada a contestar e pronto, mesmo que você 

tenha alguma coisa a contestar, não por birra ou por, sei lá, mas por curiosidade, 

muitas vezes se refreia isso, né? Se dá um freio no aluno. Então, aí é aluno
8
 mesmo, 

até as palavras que eu digo, que a gente diz muitas vezes a aluna, aí eu fico 

teimando, estudante, educando, mas isso reflete o quê? A minha posição, a minha 

atuação que já está como se você pega um carro aqui que você vai guiar, pronto, 

você guia porque já se tornou automático, então, eu acho que a gente, realmente, vê 

essas questões, porque se tornou automático e a gente está lutando para isso não ser 

automático, e é muito difícil, muito difícil (risos). 

Pollyanna - Deixa só, deixa eu fazer um aparte, porque a gente diz assim, porque é 

muito fácil dizer! Minha prática deve ser emapacipatória e não reiterativa; então, 

diante de um conteúdo desses, que é bem específico, como você pode encaixar a 

questão política aí? Aí poderiam ser levantadas questões do tipo: apresentar uma 

questão para os estudantes sobre a questão do comércio agressivo dos chineses, e 

isso tem determinado mudanças em nosso meio. Os estudantes sabem disso, aqueles 

estudantes que tão ali sabem disso, poderiam ser questões, leituras de mundo que 

estão na vivência deles. A China não está tão distante de nós, do ponto de vista 

material, do ponto de vista prático, as coisas da China, muito das nossas roupas, dos 

objetos, palavras, hoje têm influência na própria alimentação; aqui no Piauí a gente 

tem “China in Box”, virou uma mania, é uma mania; mudaram os hábitos 

alimentares, então é a influência chinesa atuando em nossa vida, é importante do 

ponto de vista político? Do ponto de vista artístico? Também tem uma questão 

política envolvida aí. Quando a gente estuda, por exemplo, o rococó percebe a 

enorme influência que teve a China, naquele estilo. Ao estudar Arte Contemporânea, 

Arte Moderna, vamos partir do moderno. A segunda metade do Século XIX é 

marcada pelas chinesices, pelas pinturas denominadas de chinoisseries, que são 

aquelas séries, que têm uma influencia inegável dos chineses. Eles mudaram a 

maneira de os ocidentais perceberem espaços, muda o jeito de a gente perceber 

movimento, enquadramento e outros. Pela primeira vez, é, assim, conscientemente, 

os artistas escultores-pintores, os denominados fine artists, do final do século XIX, 

como o Degas, que trabalhou a pintura, a escultura e a fotografia sob a forte 

influência oriental, da China via estampas japonesas. A abertura dos portos 

aproximou Ocidente e Oriente por questões políticas e comerciais. Assim, vão 

aparecer enquadramentos nas pinturas de Degas tipicamente orientais. Existem 

várias leituras que se podem fazer do ponto de vista político, quer dizer, não foi 

apolítico o fato de a abertura dos portos, do comércio ter causado toda essa mudança 

na Arte, na Arte Moderna; não dá para a gente estudar Arte Moderna sem falar na 

abertura dos portos, que foi um ato comercial e político da história (Intervenção 

Dürer – Histórico). Sim, como também político, nessa nossa forma de viver, de 

perceber, de comer, de adotar essas chinesices que a gente vê hoje, quase tudo, 

quase todas as nossas sombrinhas são made in China, essas fitas que a gente está 

gravando essas sessões reflexivas (risos), são chinesas (Intervenção Dürer – a gente 

não pode esquecer que os chineses também adotam as práticas ocidentais, também 

[inaudível]). Sim, mas o que eu quero dizer é que tudo tem o lado positivo, tem um 

                                                 
8
 Aluno, a-luno é uma palavra que significa aquele que não tem luz, isto é, aquele que não tem o saber. 
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lado negativo, existem trocas. Não vamos ver a China só pelo outro lado, não, mas 

claro que a gente não pode de jeito nenhum renegar que não é à toa que eles vão 

ganhar o nome de tigres (Intervenção Dürer - Asiáticos), Tigres Asiáticos! É, pelo 

modo muito agressivo de produzir e comercializar. 

Anita - O que eu percebo assim é que para ser emancipatório tem que ser 

pesquisador ou investigador, porque senão você não consegue se apropriar [do 

conhecimento]. Porque apropriação vai te dar a possibilidade de você se emancipar. 

E isso eu acho que é difícil. Entendeu? 

Liz - Mas essa, assim porque emancipação ela não pode acontecer isenta desse 

referencial histórico, social, suas relações filosóficas que se apresentam dentro da 

própria obra, do próprio objeto, da própria cultura que tá expressa ali naquele, que tá 

evidente nesse objeto (Intervenção Pollyanna – É emancipar realmente não é fácil 

(riso), e, como diria Freire, mas não é impossível!). Então, por exemplo, a nossa 

querida Tarsila que, de repente, também falou dessa proposta política, social, 

poderia também trabalhar esses comparativos, esses comparativos, essa cultura, que 

está lá e, ao mesmo tempo, como você colocou tá presente aqui em nossa realidade, 

mas assim no sentido de valorizar esse nosso potencial, que nos termos, que 

potencial é esse? Aí interroga. Mas ela pode tá suscitando isso, essas questões, é 

uma atitude política (Intervenção Pollyanna - Sim). É a valorização, dentro da 

própria cultura, dentro desse aspecto político.  

Na questão referente se a prática docente da professora levou a uma ação política mais 

atuante, Manabu afirma que a ação política da professora foi fraca, em termos relacionais, 

entre a prática de Tarsila e os educadores por ela citados. Nesse caso, principalmente, Freire 

(2004, p. 161) ilustra bem a afirmação de Manabu, que tem a seguinte afirmação sobre o 

tema: 

Educadoras e educadores, tanto melhor percebemos que a eficácia de nossa prática 

exige de nós competência científica, técnica, e política. Jamais uma sem a outra. 

Jamais clareza política sem saber científico. Jamais este com ares de 

descomprometido. Na linha dessas reflexões é que me parece fundamental o papel 

político-pedagógico das entidades da categoria. Tudo o que puder ser feito como 

contribuição à formação permanente de seus quadros numa prática e numa visão que 

não dicotomize o político do científico deve ser feito. 

Anita retoma um pouco do que disse Manabu e acrescenta que essa relação - educação 

e política - é mais visível, na prática, mediada pelo diálogo entre professora e estudantes. 

Novamente, as ideias freireanas podem dar algum suporte para o que Anita afirmou, pois, no 

ideário do grande educador, a aprendizagem dialógica seria o novo processo de ensino para a 

libertação de homens e mulheres, porque poderia levar à descoberta de si. Após essa asserção, 

dois pares se pronunciaram “pegando o gancho” da necessidade do diálogo posto por Anita, e 

afirmaram que a falta de diálogo fez com que a ação de Tarsila acontecesse, politicamente, de 

forma menos intensa. Ao que Frida interfere, contrapondo a essa perspectiva o fato de que o 

modo tradicional de ministrar aula de Tarsila foi uma “decisão política” [aspas de Frida] 

questionada nos dias atuais. A mediadora, ao perceber a sutileza de Frida em relação ao modo 

de esta perceber a política, no processo educativo, diz que não importa como o (a) 
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professor(a) conduza a sua aula, ela sempre terá cunho político. Porém, o importante é 

sabermos que aquele cunho tanto pode ser reiterativo, quanto emancipatório. Dito isso, Anita 

retoma a palavra, e então ela faz um leitura da sua própria prática docente de modo consciente 

e pertinente, sobre o que foi posto. O modo como foi produzido o discurso de Anita constitui-

se, em nosso perceber, com base nas teorizações de Bakhtin (2003), em compreensão ativa e 

responsiva. Embora ela tenha tomado a si própria, como ponto de partida, para a sua análise 

da realidade formativa, o que ela disse poderia servir para qualquer um de nós, posto que ela 

aponta dificuldades em assumir determinado posicionamento ou tendência educativa 

emancipadora, quando, em contrapartida, teve uma vida inteira com formação norteada, 

predominantemente, reiterativa. E mais, afirma a necessidade de grande esforço de vigilância 

de nossas atitudes, no sentido da (des)automatização e (des)construção de formas 

cristalizadas, que deixaram marcas profundas em nossas vivências, para que não irrompam. É 

relevante a ação de (des)automatizar, pois automatizar significa fazer algo sem reflexão, e esta 

é essencial para o estabelecimento da práxis e a construção de competências do educador que, 

de acordo com Freire (2001, p. 205), acontecem através de: 
Pensar a própria prática, isto é, a de, tomando distância dela, dela se „aproximar‟ 

para compreendê-la melhor. Em última análise, a prática teórica de refletir sobre as 

relações contraditórias entre prática e teoria. 

Anita promove este movimento de afastamento e aproximação, ao explicar como a 

reiteração pode estar ligada à automatização e à dificuldade em resistir, em refletir a prática 

docente. O enunciado de Anita é revelador de como o sujeito se descobre nas relações 

interdiscursivas. Um outro enunciado desencadeia toda uma leitura individual/social, atinente 

à relação alteritário/identitária, na qual as inconclusões de cada um são preenchidas, pelo 

menos instantaneamente, pelo discurso do outro. A nossa mediação ao apresentar algumas 

sugestões, que fizeram com que Anita, novamente, intercedesse, afirmando, “eu percebo que 

para ser emancipatório tem que ser pesquisador ou investigador, porque senão você não 

consegue se apropriar [do conhecimento]”. Não diríamos que, necessariamente, mas com a 

investigação sistemática sobre a prática, é bem mais fácil apreender, compreender e adquirir 

competências geradas na e a partir da reflexão crítica. Surgem como derivadas, nas 

entrelinhas da afirmação de Anita, duas figuras, a do professor investigador, e uma outra um 

pouco mais distante, a do intelectual orgânico. A emancipação para Anita encontra-se atrelada 

à investigação, mas uma investigação comprometida com a leitura e transformação de mundo. 

Aí pode surgir o investigador, mas ele só, nessa condição, não garante a emancipação. Por 

isso, é que por uma meta derivação, se nos revela a figura do intelectual orgânico, termo 
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gramsciano, que remete ao intelectual que busca organizar a cultura, pela elevação das massas 

rumo à ação emancipatória, valendo-se, para tal, de projeto político com vínculos éticos.   

Em sequência à ação reflexiva do confrontar, o presente tema busca saber se o 

processo formativo possibilitou a visibilidade maior do perfil do profissional formado: 

Manabu – Eita, a próxima é... fogo... O processo formativo de Tarsila possibilitou 

uma visibilidade maior do perfil do profissional formado? 

Manabu - Bom, eu considero que o professor de Arte está sempre em formação, em 

formação, não o processo formativo, não, ele não está pronto, fabricado, aqui está 

você, pronto, agora você vai para a sala de aula, acho que devido a todos os dias, 

quando você está ministrando a sua aula, independente de série ou trabalhando o 

conteúdo, você está em processo formativo, né, mesmo? Não só você apreendendo 

em sala de aula com seus alunos, mas também como, a outra, a nossa colega Anita 

falou na questão anterior, como um professor pesquisador, como o professor é 

propositor, como professor atuante. Eu diria que o processo formativo que está em 

construção, da colega Tarsila, possibilitou uma maior, se possibilitou, a pergunta é, 

se possibilitou um visibilidade maior do perfil do profissional formado, mas que 

profissional é esse? A gente se depara com a questão de que profissional estamos 

falando? É, será que dentro do campo, da área que nós saímos da IES – Instituição 

de Ensino Superior, que forma, mas é só lá, só mesmo na instituição que nos 

formamos? Não, é também fora, também nas nossas observações, nos nossos 

estudos como, como professor de Arte, como estudante de Arte, logo após professor 

de Arte, né? É eu diria que esse processo de formação ele é contínuo, ele não tem 

um, digamos um “stop”, um ápice, pronto, acabou, ele sempre está em formação, 

mas eu acho que possibilitou, na medida do possível, que ela estava em sala de aula 

desenvolvendo seu trabalho. 

 Anita – (risos) A Tarsila falou da sua formação, colocou a importância da família, 

do processo de formação, que ela passou em relação ao curso, então, de certa forma, 

o que nós percebemos que possibilitou a ela ser a profissional que ela é, e que ao 

mesmo tempo não, muitas vezes não se contenta com o que é, mas está em busca, do 

que nós poderíamos chamar de ideal? Então, eu acho que essa formação, ela 

contribuiu e contribuirá, eu acho que aqui é uma formação que permite que ela possa 

se perguntar e possa melhorar, né? Em relação a práticas, e teorias que ela acredita e 

que ela até já colocou.  

Camile – Eu vejo que a Tarsila, quando ela comenta que elementos contribuíram 

para essa formação, que não só a questão da formação numa instituição de ensino, 

mas a formação também do dia-a-dia, em relação com a família, com os próprios 

estudantes, então, o nosso processo de formação ele está sempre em construção. Eu 

acredito numa formação continuada do profissional no momento em que ele se 

permite fazer essas reflexões também dos elementos que realmente contribuíram 

para essa formação e ao mesmo tempo em que ele está buscando melhorar, e 

fazendo essa relação do que ele apreendeu, nas questões das instituições de ensino 

superior, do que ele tem na vida no dia-a-dia e se está em formação; e eu percebi que 

a Tarsila age assim, ela vê esse processo de formação não só da instituição superior, 

mas da formação mesma do cotidiano. E ela busca cada vez mais visibilizar essa 

formação, no sentido de contribuir com a escola, com os estudantes. 

Dürer – Eu também percebo que Tarsila tem uma visão bem clara que o processo de 

formação ele nunca encerra, tá sempre em busca de mudar, e essa mudança sempre 

para melhor, a partir até dos acontecimentos do dia-a-dia, do decorrer da sua vida 

profissional. Então, vejo que o seu processo formativo é o que a levou e que faz com 

que ela permaneça sempre nessa busca de melhorias para sua prática. 

Frida – O processo formativo, pelo qual Tarsila passou, de certa forma, reforça a sua 

postura em sala de aula, mas o fato de ela ter se disposto a realizar essa aula de uma 

forma que a gente pudesse refletir sobre ela, né, é, se expondo e colocando, e 
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colocando-se como professora assim, no sentido de ser analisada por nós, eu acho 

que reflete que ela está disposta a cada vez mais melhorar. 

Pollyanna – Oh, desculpe! Desculpe, usurpação política da palavra (risos). 

Dürer – Usurpadora! (risos). 

Liz – Assim, ela, Tarsila, ela colocou quando se posicionou com relação aos 

teóricos, voltando assim um pouco, ela colocou assim as suas experiências, a sua 

realidade dentro do cotidiano que ela vivência, sua prática. Eu acredito que tenha, 

esteja muito interligada essa questão ao processo formativo da própria, da instituição 

que seja esse reflexo? Das nossas aulas. Porém é a partir do momento quando ela 

coloca os teóricos, ela traz à tona todo esse referencial teórico na suas questões 

metodológicas; eu acredito que ela está suscitando, assim, essa vontade, esse 

entendimento do processo pedagógico como essa construção?! 

Pollyanna – Sim. Então, a prática de Tarsila, como o que a gente viu tem alguns 

poréns, eu acho que todos eles foram gerados por conta do processo formativo 

mesmo porque [nem] a universidade nem qualquer outra instância formadora 

apresentam ninguém pronto. Ninguém está pronto, nem passando pela universidade, 

no pós alguma coisa, a gente está sempre em construção; e o que eu acho 

interessante é que ela mostra, pela própria atitude que é uma atitude também 

política, que é de tentar seguir em frente melhorar sempre, não é à-toa que ela está 

fazendo especialização, não é à-toa que está aqui discutindo e colocando o peito à 

prova (risos), se expondo. Então, são todas essas questões que mostram 

flexibilidade, abertura de Tarsila, e a busca de tentar melhorar. Cada um de nós aqui 

está buscando isso  tentando melhorar e tentando contribuir com a melhoria 

também do outro, quer dizer, as nossas vivências que a gente vem tentando refletir, 

cada um de nós, na vivência do outro também, a gente está se enriquecendo, de 

algum modo. Então, a gente sabe que a instituição formadora não contribui muito 

para questão da leitura política mais atuante, pois, tradicionalmente, o curso, isto é, 

as pessoas que fazem o curso, não têm isso muito desenvolvido, não têm como 

projeto proporcionar o desenvolvimento dessa leitura política aos estudantes. O que 

a gente apontou aqui como uma das questões-limites de Tarsila reflete exatamente a 

formação que ela recebeu. O curso de formação tem que melhorar tentar melhorar, 

isso, é uma realidade, ninguém vai esconder o óbvio. Cabe aos professores-

formadores, nós, vocês, muitos de vocês passaram pela universidade, como 

professores-formadores, e aí eu pergunto, até que ponto nós discutimos essas 

questões, do ponto de vista da atuação política mais intensa, com a turma? Quer 

dizer, ainda é uma questão nossa, a ser pensada, a gente, tradicionalmente, tem 

colocado à frente o conteúdo um pouco mais hipertrofiado do que [é] a questão 

política. 

Para nós, esse é um dos pontos nevrálgicos, porque está em íntima ligação, senão 

consistem em momentos consideráveis na tecedura dos processos identitários desses 

professores, enquanto profissionais. Em função da complexidade que envolve a formação, é 

evidente que outros componentes interferem, como a própria Tarsila elencou, principalmente, 

a família e os processos de formação. 

Do discurso de Manabu, depreendemos que, em sua análise dessa relação existente 

entre o processo formativo e a visibilidade do profissional formado em Tarsila, ele se debate 

entre o seu referencial idealizado para o professor: 

É aquele que proporciona momentos de discussão, informação, ação, e que propicia 

o fazer, o apreciar e o refletir, que fazem parte do processo criativo de qualquer 

pessoa, em qualquer área do conhecimento humano. 
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Embora ele tenha buscado aplicar o conceito de professor ideal para outras áreas do 

conhecimento, Manabu se apropria e usa os conceitos das diretrizes da aprendizagem 

triangular, voltada para o ensino da Arte de 1ª a 4ª séries, constantes nos Parâmetros 

Curriculares – Arte. No que tange ao seu referencial de professor de Arte: 

Tem que ter uma formação superior. Eu não concebo um arte-educador que não 

tenha formação superior e que não seja investigador, por que não? Que seja 

investigador da cultura local e da cultura brasileira, enfim, da cultura mundial. Que 

ele tenha uma atenção para com a aprendizagem do aluno, com a leitura de mundo 

de cada aluno, e daí, ajudar o aluno a construir. 

O confronto desses referenciais e dessa realidade encontrada é que podemos 

compreender a resposta de Manabu sobre essa relação, qual seja, “eu acho que possibilitou, na 

medida do possível, que ela estava em sala de aula desenvolvendo o seu trabalho”. Nesses 

dois momentos aparecem, explicitamente, três conceitos para o que Manabu entende como 

professor de Arte – arte-educador, propositor e professor investigador. Se atentarmos, mais 

detidamente, ainda encontraremos o professor formador e o aprendente. No entanto, é 

oportuno atentarmos para o fato de que um e outro conceito têm objetivos, metas, 

embasamento e posicionamentos teóricos e sociais diferentes. O primeiro, arte-educador, 

encontra-se mais afeto à função de ministrar aulas de arte, submetendo os seus conhecimentos 

específicos e pedagógicos, em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais, com as 

necessidades e especificidades culturais do contexto, de modo a promover a mediação desses 

e o processo de ensino e de aprendizagem. Esse processo deverá ser conduzido com vistas ao 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, ético, estético, criativo e político dos arte-educandos. O 

segundo volta-se mais para a detecção de determinado problema da realidade, sua 

problematização, escolha de método investigativo, recolhimento de dados, sistematização, 

análise, conclusões e divulgação dos resultados na comunidade científica. Portanto, as 

trajetórias profissionais são distintas. Contudo, não queremos afirmar que uma implicaria na 

exclusão da outra. 

Na perspectiva que nos é dada a ver, Manabu vislumbra, como professor, o perfil 

próximo do professor reflexivo ou do intelectual orgânico sobre o qual já nos reportamos em 

momento anterior, e que almejam a articulação das dimensões técnica e política. O professor 

propositor, de acordo com Picosque e Martins (2007), é um provocador de diálogo, no 

sentido de que os implicados se mantenham em uma política de invenções – propostas 

investigativas por caminhos e leituras diversos, múltiplos, de modo que as subjetividades, as 

idiossincrasias e o pensamento divergente reavivam a recognição e a reinveinção de si. O 
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formador é aquele que forma alguém, de acordo com Nosella (2005b, p. 26), formar alguém 

“se torna um processo de cumplicidade entre o formador e o formando, no qual o primeiro 

apresenta formas e experiências conhecidas e o segundo exercita a liberdade e cria o futuro”. 

O professor aprendente ou aprendiz remete ao ideário freireano, que aponta para a nossa 

incompletude e para a educação continuada, como forma de atualização dos saberes e 

reinvenção de si e da profissão. 

Contudo, é oportuno lembrar que esses conceitos de professor dialogam entre si em 

movimento constante; daí, a necessidade da reflexão sistemática sobre eles, relativamente aos 

contextos em que lhes dão vida, como maneira de atualização e/ou mudança. 

Isto posto, ao assunto anterior, seguiu-se a discussão sobre o tema da aula de Tarsila e 

o desenvolvimento dos educandos sobre os aspectos cognitivos, emocional, político, cidadão 

e ético. Como a prática pedagógica poderia atingir novos caminhos? 

Manabu - A próxima pergunta é a seguinte: Teça considerações acerca do tema 

abordado por Tarsila no que tange ao desenvolvimento dos educandos sobre os 

aspectos cognitivos, emocional, político e ético do cidadão. 

 Frida – Para nós, eu acho que a gente poderia inclusive chegar a um consenso sobre 

essa daí. (Confusão de vozes) 

Camile - Bem, com relação à pergunta se o tema é: durante o processo, o conteúdo, 

a temática da aula contemplou esses aspectos cognitivos, ético, cidadão, político, 

então, a gente... a equipe chegou à conclusão que houve uma ênfase no cognitivo, no 

aspecto cognitivo, em todos os momentos da aula. 

Manabu – Bom, como a colega Tarsila falou, prática dela, o comportamento, como 

ela falou, eu achei interessante a preocupação dela com a sua prática pedagógica em 

sala de aula e também com o educando, né? 

Após a equipe ter acatado e chegado a um consenso, que teve Camile como porta-voz, 

ela anunciou que a ênfase foi observada, pela maioria, no cognitivo, dentre os demais 

aspectos, mais precisamente no conteúdo. Esta questão gera esgarçamento no tecido 

microssocial da sala de aula, em função da desigualdade de aspectos componedores da trama 

educacional. Somente o conteúdo ou qualquer outro fio interferente no processo não garante o 

desenvolvimento e/ou construção do cidadão. Essa questão traz à tona a ética na educação e 

na (re)composição dos elementos do processo identitário/alteritário. E a ética tem se revestido 

de horizonte no cenário das diretrizes curriculares nacionais. 

A questão que a essa se segue aponta para a reconstrução, isto é, trata de como a 

prática pedagógica poderia ser diferente: 

Camile – A próxima pergunta diz: como a prática pedagógica poderia assumir 

novos caminhos ou rumos? Como, agora eu vou “colar” um pouco da amiga, vou 

falando metodologia, conteúdos também e nessa preocupação que ela tem com o 

estudante, aliás com o estudante. 
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Anita – Acho que „mexendo‟ com essa questão da metodologia, e trabalhando os 

conteúdos de uma forma mais dinâmica, através de jogos ou muitas vezes através de 

perguntas e repostas, enfim, é usando mais essa dinamicidade em sala de aula, 

músicas, eu acho que vai, a gente vai, de acordo também com o conteúdo, a gente 

vai exercitando esses novos caminhos; vai buscando e vai encontrando novos 

caminhos através dessa preocupação, de metodologia e conteúdos. 

  Camile – Assumir esses novos caminhos ou rumos é [...] um processo completo, 

contínuo, eu acho que parte muito de qual é o tema da aula, no caso desta aula 

específica, poderia ter sido usado de forma mais dinâmica, no sentido que a ênfase 

foi para o tangram; então eu acho que haveria possibilidade de que os alunos 

exercitassem esse jogo, vivenciassem esse jogo para que essa aula ficasse mais 

dinâmica, mas acredito que isso depende muito de conteúdos, às vezes alguns 

conteúdos permitem essa dinamicidade que eu vejo no caso desse tema especifico. 

Dürer – Uma mudança na postura vista nessa aula, por parte da professora Tarsila 

seria a busca do envolvimento mesmo dos estudantes, como já foi dito pelos demais, 

e também uma procura de estruturar a aula pensando mais no tempo de duração 

dessa aula, até para que não fiquem muitas informações repassadas rapidamente e 

não sejam assimiladas pelos estudantes. 

  Frida – Eu colocaria como uma reconstrução, um maior envolvimento emocional 

com os educandos, deixando mesmo que eles falassem, colocassem o que tão 

pensando, se tão gostando se não tão, isso seria um diálogo e aumentaria a 

dinamicidade, como Anita falou; então, outra coisa importante é saber parar, já que 

o tempo é tão curto e de repente o professor nota que certos conteúdos merecem 

maior quantidade de reflexão; então a gente não avança, a gente continua refletindo 

sobre eles, embora o tempo seja curto e muita coisa pode ser esclarecida depois, a 

meu ver, e poderia também o tangram, é uma ideia, ter sido feito com a sala toda e 

tipo trazendo a forma gigante de tangran e jogar com a sala toda no chão, seria uma 

ideia, outra ideia seria trabalhar em grupo, já que tem quarenta e cinco alunos, 

trabalhar em grupos seria outra forma de passar assim, de ser uma aula mais 

dinâmica, e no final desses grupos e desses trabalhos haver a questão de colocação 

de conteúdos. 

Liz – Essa forma de reconstrução da... (Interferência – Pollyanna a – Tarsila), 

Tarsila, ela poderia acontecer na medida que ela pudesse estabelecer essa relação 

entre a teoria e a prática desses conteúdos na sala de aula, que não dá para separar, 

no meu ponto de vista, da vivência, né, para que realmente a aprendizagem possa, 

assim, ser significativa e, de uma certa forma, abranger aqueles pontos que foram 

colocados, contribuíram com o desenvolvimento cognitivo, político, emocional, 

afetivo, de forma que esses seus educandos possam de fato ser, sentir-se sujeitos, 

sujeitos da ação, se sentir partícipe também dessa, dessa grande esfera, desse grande 

sistema e dessa complexidade que é o espaço da sala de aula. E a gente não pode 

conseguir essa mudança e fazer essa reconstrução se nós não somos professores 

pesquisadores, professores que, sabe, que tenham sede mesmo, sede e fome de 

apresentar o melhor, de conhecer, de estudar e tentar trabalhar isso dentro da sala de 

aula para que os educandos possam, de fato, sentir esse entusiasmo e essa motivação 

desse professor, assim eu coloco também como a Pollyanna, assim ela foi 

profundamente marcante na minha vida como educanda, como aluna, eu não me 

senti aluna, ela sempre estava estabelecendo essa relação, eu procuro sempre me 

espelhar nela em muitos momentos da minha prática, talvez se você também, sei lá, 

buscasse além dessas propostas metodológicas, até assim um modelo, para mim ela 

é assim um modelo [...] de professora, se bem que eu tenho as minhas, [...] os meus 

conceitos, as minhas crenças, mas eu trago sempre à tona, assim, aquela professora 

que realmente contribuiu para que houvesse aquele desenvolvimento, embora os 

outros não percebam, eu percebo em mim, que essa mudança, talvez a gente tenha 

[...] essa grande ferramenta para poder, essa grande proposta para trabalhar dentro da 

sala de aula, paralelo a essas propostas metodológicas, não esquecendo desse 

referencial social, político e reflexivo que tanto nós trabalhamos dentro da sala do 

projeto “Ler para viver” essa concepção, despertar nesses meninos essa reflexão 

política, social, que vai partir desse, do instigar do professor como mediador. 
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Manabu – Muito bem. 

Pollyanna – Eu quero fazer uma pergunta para Tarsila, será que se ela mudasse o 

modo de colocar o estudante na condição, como disse Liz, na condição de sujeito, 

será que não seria um elemento motivador, e também sobre a questão do 

envolvimento que foi levantado por Dürer, e poderia contribuir sobre a maneira na 

metodologia e nas questões dos conteúdos? Será que tudo isso junto não seria um 

caminho a ser buscado? Talvez o centro, o cerne da questão esteja exatamente na 

questão do ser sujeito, pois, no momento em que o estudante se percebe como 

sujeito, só então, aí é que ele pode apreender, ele pode exercitar, ele pode interpretar, 

ele pode quase tudo; as barreiras vão ser menores, não vamos dizer que todas as 

barreiras vão desaparecer, não vão. Mas ficam bem mais fáceis de transpor, talvez aí 

seja o caminho. 

Anita - Eu passei dois anos como professora na Federal, dois anos e alguns meses 

trabalhando com a disciplina Metodologia, e o desespero dos estudantes era: “quero 

técnica para aplicar em sala de aula”, e eu não dava técnica para aplicar em sala de 

aula, eu acho que a Liz lembra muito bem disso, que eu não chegava na sala com 

técnicas para serem aplicadas, falamos no final da disciplina sobre os projetos, 

questões de projetos, mas assim, eu acho que de, certa forma, eu nem acho tanto 

assim, eu tenha até uma certa convicção de que a metodologia, ela, assim, ela não 

funciona só. Eu posso muito bem ter organizado aqui jogos legais para dar para o 

meu aluno, tá! E o assunto, e o tema, que eu quero atingir mesmo? A questão da 

metodologia ela não pode vir em primeiro lugar, eu acho que ela tem de ser 

servidora de alguma coisa, porque se a gente, se você pensar bem. Tem dia que, por 

exemplo, que eu sei qual é o assunto, estudei o assunto, mas eu não consegui 

preparar, quando eu vou para sala de aula, que eu percebo a movimentação dos 

meninos a aula sai melhor do que certas aulas, que eu fui lá, coloquei no papel; estão 

entendendo? No sentido de dizer com várias regrinhas, com vários, pormenores, 

então, eu acho que a metodologia ela vai depender muito de qual objetivo, qual o 

conteúdo mesmo em si, qual essa postura da gente, né, mesmo? Então eu acho que a 

metodologia ela não é o principal, quando eu falo em metodologia, e até tava 

revendo aqui essa questão, eu acho que é não ver a metodologia como uma coisa que 

tenho que fazer para poder a aula dar certo. Eu não sei se eu tô conseguindo passar 

aquilo que eu penso, pelo horário, mas eu acho que eu tenho que ver a metodologia, 

não como uma receita que se seguir vai dar certo na sala de aula. 

Frida – Principalmente, porque as pessoas tão envolvidas, os sujeitos, se eles são 

realmente sujeitos daquela aula, eles vão contribuir, vamos dizer assim, não adianta 

também o professor chegar com tudo e os estudantes ficarem, não tarem nem aí ou 

não quiserem, daí então, de repente tudo vem por água abaixo, porque aquela é uma 

complementaridade professor e os educandos, todos sujeitos. 

Os discursos são variados, mas podemos aglutiná-los em blocos subtemáticos, aqueles 

cuja tendência é: de cunho instrucional-metodológica; de envolvimento dos estudantes; de 

desenvolvimento da capacidade de o estudante sentir-se sujeito da ação. 

Dessa forma, os que se reportaram às questões metodológicas associaram-nas aos 

conteúdos, porém desejaram que fossem mais dinâmicos, mais envolventes, outros se 

apropriaram desse duo, aliando, aos requisitos desejáveis e necessários, a clareza na definição 

dos objetivos da aula. 

Quando a matéria da preocupação dos partícipes era envolvimento dos estudantes, uns 

a relacionaram à execução de atividades manuais, à atividade do jogar, ou ainda ao fomento, 

por parte da professora, no que tange à dialogia e co-construção das aulas. 
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Tudo o que foi argumentado direciona, de um modo ou de outro, para o último 

subtema apresentado, o desenvolvimento da capacidade de o estudante sentir-se sujeito da 

ação, pois é somente nessa condição que ele pode aprender. Houve um adendo de Frida 

quanto a esse assunto. Ela acrescenta que não só no estudante deve ser desenvolvida essa 

capacidade de sentir-se sujeito, no professor também, e, juntos, nessa condição de sujeitos, se 

complementam no processo do ensino e da aprendizagem. 

O assunto prosseguiu, tendo como foco a discussão de como fazer para a condução de 

práticas pedagógicas, de modo a intensificar os aspectos abordados anteriormente, aludirem o 

desenvolvimento da cognição, emoção, política, cidadania e da ética, nos estudantes. 

Manabu – Como as práticas pedagógicas poderiam ser conduzidas para intensificar 

o desenvolvimento dos aspectos acima abordados, cognitivos, emocional, político, 

cidadão e ético? 

Manabu - Bom, já que foi falado na outra questão, sobre metodologia, conteúdos, 

objetivos, porque quando falando a professora Tarsila, com seu tema proposto, 

tangran, eu achei, no início, que ela, uma coisa que eu queria falar também era algo 

que nós esquecemos em sala de aula que é a questão da afetividade em sala de aula 

com o aluno, da expressão corporal, porque eu percebi, num primeiro momento, que 

[em] toda a aula ela estava mais próxima do quadro, mas em se tratando do tangran, 

na verdade, uma sala disposta, no caso, eu compreendi dessa forma, ela podia 

também trabalhar e desenvolver aquele trabalho de uma forma mais abrangente com 

o seu aluno, a própria expressão corporal, que eu acho que, com certeza, iria atingir. 

Esses aspectos, como, por exemplo, levando ao aluno que ele, que muitos dos 

nossos alunos, porque eles se acham limitados para conhecer aquilo e construir 

conhecimento. Sobre aquele conteúdo, eu diria que poderiam se intensificar, se 

tivesse também práticas como a expressão corporal, com a afetividade, do aluno, 

você é capaz, e eu acho que o próprio professor estaria possibilitando ao aluno ser 

um cidadão, podendo refletir também não só o professor, mas o educando. Eu 

compreendi dessa forma.  

Anita - A prática poderia melhorar, a gente não tendo medo do aluno e nem fazendo 

medo também a ele. 

Camile - Achei muito parecida com a questão anterior; então, como a gente 

percebeu, assim, que a ênfase foi [dada] muito no cognitivo, eu acho que a prática, 

as práticas pedagógicas para que envolvam todos esses aspectos é necessária uma 

aproximação maior por parte da Tarsila, com os alunos; porque ela centrou o 

trabalho especificamente na frente [da sala de aula], né, a fala dela, faltou essa 

aproximação, não só física, mas até aproximação do aluno no sentido de que ele 

pudesse intervir na sala com questionamentos ou ela estimular o aluno a esses 

questionamentos para que esses outros aspectos possam ser consequência da junção, 

a junção desses outros aspectos na situação de sala de aula.  

Frida – A prática pedagógica poderá melhorar, à medida que se faça o diálogo e a 

liberdade dentro da sala de aula. 

Dürer – Para que essa prática melhore nos aspectos que estão sendo abordados, eu 

acredito que a aproximação do professor com o educando não deva ser somente uma 

aproximação afetiva ou uma aproximação física enquanto posicionamento do 

professor em sala de aula, mas também uma aproximação do conteúdo, ou pelo 

menos da forma de trabalhar o conteúdo com o cotidiano do educando, para que 

tenha essa participação do educando na sua formação, para que ele atue de uma 

maneira mais próxima e até consciente nesse processo de formação. 
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Liz – Eu lembrei agora de Vygotsky, [...] ele faz uma relação para que haja 

aprendizagem; é importante trabalhar a cognição e a afetividade, mas no nosso caso 

entram outros fatores, [...] o político, o reflexivo, o cultural, e eu acredito que a 

Tarsila, para que de fato essas propostas, ela a sua atuação possa acontecer dentro 

dessas esferas, é importante que ela deixe com que a sala de aula seja assim esse 

universo repleto de diferenças, e essas diferenças se complementam. Acredito que 

ela vá conseguir isso a partir da valorização do conhecimento, assim, valorizar o 

conhecimento que eles trazem para a sala de aula, explorar esses conhecimentos 

através da reflexão, ela vai estar concomitantemente trabalhando com o aspecto 

reflexivo, afetivo, cognitivo, dentro dessa experiência, sempre trabalhando essa 

relação teoria prática, valorizando todo esse referencial que ele traz, para que ele de 

fato seja sujeito um partícipe da ação pedagógica da aprendizagem. 

Pollyanna – Bem, como poderia intensificar esses aspectos, uma vez que todo 

mundo já falou? Uma questão que surge aí é a interação que deveria ser mais 

estimulada, “como a professora poderia estimular essa interação?” Eu considero que 

um dos caminhos possíveis de provocar essa intensificação fosse o do trabalho em 

grupo. Ela dividiria a turma em grupo, e depois cada grupo apresentaria o seu 

trabalho, veria as questões teóricas que foram abordadas e como aquele trabalho 

prático reflete a teoria que foi colocada. Seria uma saída. Outra poderia ser gincanas, 

um trabalho que envolvesse, uma vez que aprendizagem a gente entende que [...] ela 

se faz no social. Então, que se as atividades de sala de aula também reflitam esse 

social, que é uma minissociedade, a sala de aula é uma minissociedade. Como fazer 

com que esse estudante atue nesse social? Porque ali está o germe do cidadão, se ele 

não atua na sala de aula dificilmente ele está apreendendo a conviver; está sendo 

estimulado a ter uma condição passiva fora, lá fora, lá fora na sociedade maior. Ele 

tem de se perceber atuante na sociedade em que vive. Se no microespaço ele não 

atua, você imagina no espaço maior. Então, a educação como um todo, onde os 

professores, principalmente, devem tentar envolver esses estudantes em atividades 

de atuação e co-vivência, de forma mais intensa, essa vivência do social vai 

favorecer o aparecimento de atributos políticos, afetivo; porque quando você está 

discutindo com o outro, de uma maneira mais acalorada ou não, os sentimentos, os 

afetos estão sendo colocados em pauta. 

Nesse momento da análise pelos partícipes, há um fio que une a maioria dos 

enunciados - o termo aproximação – que, segundo o nosso entendimento, pelo modo como foi 

trabalhado, assemelha-se ao conceito de interação que, neste caso, abrange, de forma 

generalista, o professor, o conteúdo e o estudante. O motivo de nos centrarmos nesse termo 

foi devido ao seu emprego em várias situações tessiturais da aula. 

O termo aproximação foi usado pelos pares desde a compreensão física entre 

professora e estudante, pois todos foram taxativos em afirmar que Tarsila se confinou em um 

único setor à frente da sala de aula, até aproximações de outra natureza, como, por exemplo, a 

afetiva, a dialógica, a articuladora (teoria/prática, conteúdo/cotidiano do estudante, 

conteúdo/conhecimentos prévios dos estudantes, microespaço da sala de aula/ sociedade etc.). 

Até nesse ponto, as discussões foram trabalhadas conforme a pergunta sinalizou. 

Como os discursos dialogam entre si, alguns elementos apresentados, nas intervenções da 

mediadora, despertam assuntos que incomodavam Anita naquele momento. Tal fato 

comprova que um discurso, de algum modo, evidencia as condições de produção, e esse de 
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Anita desnuda as incongruências dos discursos dos gestores educacionais e a realidade da sala 

de aula. 

Anita – Na sexta série tem um aluno, isso é na Prefeitura, às vezes, não é tão raro 

não acontecer, um aluno na sexta série que não sabe colocar o próprio nome dele 

direito. Então, assim, quando a Tarsila, chamou a menina para ler, ela leu, lá e tudo. 

A gente percebe mesmo mecanicamente, mas ela fez a leitura, e tem alunos que não 

sabem ler, na sexta série! Não sabem. Eu tô falando, não é de articular vírgula, 

ponto, tal. É não saber ler mesmo, escrever! O que a gente faz para resolver um 

problema enorme desses? Porque eu não vou ensinar nada para ele, senão, eu vou ter 

que ensinar ele a ler e não só eu... 

Pollyanna – Mas aí cabe, principalmente, à professora de Português. 

Anita – Pois é! Mas esse é um problema que ele já trouxe... 

Pollyanna – Sim, mas o professor de Arte, ele pode contribuir de alguma forma, 

porque a própria leitura visual vai favorecer a outra leitura que não deixa de ser 

visual, porque a escrita é também visualidade, como produção de texto... 

Anita – Assim, por causa disso, ele vai embora cedo, ele não assiste às aulas todas, 

ele tem nota baixa e praticamente ele é excluído. Então, eu vejo até que ponto eu 

estou reproduzindo? Eu não sei, sinceramente, eu não sei trabalhar com aquele 

menino! Não sei e eu acho que não sou só eu da escola, a aula dos outros professores 

eles não sabem. A escola fica naquele jogo, ele passa de ano, passa de ano, vai 

chegar na oitava série, e não vai saber ler e nem escrever direito. 

Manabu – É, como eu também, eu também concordo... 

Anita – Isso é uma realidade que a gente vive 

Manabu – Com a colega Anita, porque eu particularmente tenho, e em meu caso, o 

meu espaço que eu trabalho é escola particular, escola privada, então, também tenho 

alunos que passam por essa situação. É muito sério e complicado, porque muitos 

deles não escrevem o texto, quando a gente vai corrigir prova, tem erro de 

ortografia, de pontuação, a própria leitura em sala de aula, do texto, sobre algum 

determinado tema. Passei por esse problema também com aluno de quinta até oitava 

série, e os pais têm consciência disso, só que eles não querem que os alunos repitam, 

querem que eles passem para próxima série, e os alunos eles ficam realmente 

relegados. Concordo com a colega Anita, e eu fico até muito preocupado com a 

situação, porque realmente eles ficam numa situação de exclusão mesmo!  

Pollyanna – Mais uma pergunta, esse colégio não tem um Conselho de Classe que o 

professor possa discutir, em reuniões pedagógicas, com os pais, com o diretor, o 

supervisor, o coordenador? Porque essa é uma questão que não é só do professor de 

Arte, ela não é só do professor de Português, ela é da educação, é da escola... 

Anita – Da própria instituição, secretaria que deixa passar, e se você for aprofundar 

essa questão isso não é divulgado, isso é velado, por quê? Chega ao final do ano, o 

professor reprova o aluno e a Direção da escola é chamada na SEMEC, a SEMEC, 

tô até pronunciando! A SEMEC pega o diário, e lá modifica a nota do aluno. E fica 

por isso mesmo! O professor, no próximo ano, vai ver o aluno na próxima série. E 

isso ninguém fala, o índice de não sei o quê, que, dizem que está ótimo, ótimo e 

pronto! 

Pollyanna – Porque é tudo numérico, quantidade, infelizmente. 

[Confusão de vozes – Infelizmente não é só na SEMEC... é uma questão política da 

educação do País].  

Camile – Quando há Conselho de Classe, a preocupação ali é mais com a nota, não 

vai ser com a aprendizagem; e às vezes quem é chamado para o Conselho Escolar, 

para o Conselho de Classe, geralmente são os professores de disciplina que a 

Prefeitura tem preocupação maior, de não ter reprovação - Português e Matemática. 

Os outros professores são coadjuvantes. Mas só que para o Conselho de Classe eles 
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vão ter que verificar só nota de Português e Matemática. E, assim, observarão mais a 

nota do que realmente a aprendizagem do aluno no conteúdo.  

[Confusão de Vozes] 

Manabu – No âmbito particular, também não se diferencia muito da questão desse 

descaso; é que no âmbito particular, o pai, ele paga a matéria, no final do ano, e o 

seu filho passa. Inclusive na disciplina Arte ele pede que o professor faça uma 

prova, no final do ano, para que o aluno possa passar. O pai paga uma determinada 

taxa, uma quantia em dinheiro, e esse aluno acaba passando para um outro nível, não 

só na matéria de Arte, mas outras disciplinas também. O pagamento continua, no 

próximo ano, aquele aluno, que você julgaria reprovado, no ano seguinte: “professor 

estou aqui!”. Ou seja, aquele aluno faz um “jogo de cena” com você, de 

enfrentamento, mesmo... 

Camile - Não, eu coloco assim que, no município, é uma contradição muito grande; 

e eles dizem que a teoria e prática são socioconstrutivistas, só que a gente percebe 

que os projetos que vão para a escola, os de alfabetização, são realmente 

tradicionais, não têm nada de socioconstrutivista. E aí eu percebo que, na escola que 

eu trabalho, no bairro que eu trabalho, tem uma escola do município que é a que eu 

trabalho de manhã, de primeira à quarta série, quando os alunos vêm para a quinta, 

eu tenho essa preocupação de olhar a escrita deles, eu percebo que os alunos que tão 

vindo de uma escola do Estado acabam ficando numa turma só, porque as de quarta 

série quando passam para a quinta praticamente são os mesmos alunos, e eu percebo 

que os do Estado estão vindo melhores, nessa questão da alfabetização, digamos 

assim, com o código da escrita, do que os da própria escola que eu trabalho. Fica 

complicado, por exemplo, p‟ra eu falar isso lá, porque os professores de lá vão 

tomar isso como uma crítica ao trabalho deles, enquanto professores específicos. 

Mas a gente sabe que não é só o trabalho deles. Alguns até têm essa preocupação de 

estudar, se qualificar, perguntar aos outros como é que melhora isso, mas o 

problema é do sistema que te obriga a passar o aluno, uma política de que este 

aparece menos nas estatísticas de baixo índice. 

Liz - Há pessoas com alguns problemas como dislexia... 

Manabu – O fator emocional também [inaudível].   

Liz - É uma realidade e a gente não pode esconder, deixar de mostrar, é uma 

realidade que acontece na sala de aula. Ah! Eu vou tratar; onde é que está, onde é 

que está o limiar? Sim, a culpa [é] de quem? É culpa de fato? Por que esse sujeito 

ele não obteve aprendizagem de séries iniciais? Existem, assim, “n” fatores, e, nesse 

caso, como fica o próprio sistema em relação a esse desenvolvimento no sentido da 

aprendizagem do alfabetizar-se desse menino? 

O conjunto dos enunciados compõe um quebra-cabeça complicado, que tem 

implicações na sala de aula, mas essas vão muito além dela. Como resultado dessas 

implicações tão extensas, temos as desvalorizações, as alienações, os descaminhos de toda 

ordem, que desgastam e desbotam as motivações de professores em permanecer na profissão. 

Discutidas, ainda que superficialmente, as questões anteriores, percebemos que não 

tínhamos como resolvê-las, assim, Tarsila passou a responder as questões que lhe foram 

lançadas: 

Tarsila – Bom, a questão de o horário, Tarsila, ser corrido e eu sair de uma turma 

sem ter tempo de ajeitar a questão lá da sala, onde círculo é claro, que eu sei que 

teria rendido melhor para a aprendizagem fazer desse jeito né? Eu, com tantos anos 

que eu dou aula, sei o rendimento positivo dos alunos, nesse sentido. Mas diante da 

dificuldade de cinquenta minutos de aula, eu sabendo que dali tinha uma outra turma 

em seguida me esperando, como era que eu ia organizar esse tempo? E sem falar que 
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eu tive que fazer gravação dos dados institucionais antes de ir diretamente para a 

sala de aula. Então, somando tudo isso, eu acho que... bom, é isso aí. Foi! Quanto à 

questão da organização da sala... A questão da temática...  

[Confusão de Vozes] 

Camile - É que, no início, quando a estudante lê o cartaz, ela leu as palavras astúcia 

e reflexão, então, eu coloco que deveria haver, ou deveria ter havido uma reflexão 

mesmo a respeito do significado da palavra astúcia e da palavra reflexão, já que o 

tangram apresentado era um jogo dessa natureza, o significado dessas palavras para 

os alunos para os estudantes.  

Pollyanna – Eu tenho uma, uma não, eu tenho várias indagações. Vou começar com 

esta, Tarsila se reporta ao tangram quadrado que já havia sido posto em prática na 

quinta série. Os meninos da aula em questão são os da sexta série e ela está levando, 

novamente, o tangran, só que agora com outra versão, que é o “tangran coração 

partido”. Aí eu perguntaria para ela, porque eu não conheço... o que eu conheço é o 

princípio do tangran quadrado. Então, não conheço este do princípio do coração 

partido se ele é igual ao outro? Porque, o tangran quadrado, ele tem sete peças, o 

tangran que ela leva para a sala de aula são nove peças. Eu pergunto, isso não 

cansaria, esse levar novamente o mesmo conteúdo, para a sala de aula, a sensação 

para os estudantes do já visto? Talvez eles tenham se comportado daquele jeito, por 

conta desse rememorar, do revisar, se o princípio, eu não sei se o princípio é o 

mesmo, então pergunto: Por que foi levado duas vezes o mesmo ou assunto do 

mesmo tema? Essa é a minha questão. 

Tarsila  Bom, a questão do tangran é, eu não sei se vocês atentaram que, bem no 

início, eu falei que ele era introdutório do tema escultura, porque eu vejo que 

trabalhar escultura com aluno da sexta série é um... é você tratar de um assunto que 

não é fácil dentro da perspectiva de que você não tem material na sala de aula, você 

não tem, por exemplo, esculturas na escola para você trabalhar. Então, digamos que 

eu tenha esse tipo de material no meu armário para eu levar até à sala de aula. E 

então, a minha proposição, tratando tangram, independente d‟eu já ter tratado o 

mesmo assunto na quinta série, era uma tentativa de facilitar para que o assunto 

escultura não fosse assim tão bruscamente jogado, sem essas, essas leituras dos 

objetos, realmente construídos. Para que a forma, a aula, a metodologia... enfim, 

fluísse melhor. É... eu sei que houve realmente esse problema em relação... porque 

deu a entender que foram muitos... deu a entender... não, foram, realmente, 

colocados muitos conteúdos. E que, realmente, passou a ideia de que eles não 

tenham apreendido, exatamente por essa falta, tá, da prática verificada. Então, eu 

reconheço que a aula foi realmente problemática. Ela foi problemática tendo em 

vista que inclusive eu coloquei para a Anita a questão de que tudo que eu havia 

planejado, Lygia, tudo que eu havia planejado para aquela aula, realmente, eu não 

consegui fazer. Não sei por que! Porque eu tinha planejado exatamente uma aula 

muito bem dialogada com os meninos me perguntando e tudo. Porque aquela turma 

é uma das turmas que mais me dá trabalho, porque eles conversam demais. Eles 

ficam o tempo inteiro se movimentando, é muito difícil dar aula lá. Então, eu tinha 

um planejamento que realmente não aconteceu diante da situação, quando eles viram 

a filmagem que, inclusive até mesmo eu fiquei me questionando se eu deveria ter 

tratado com eles que eles iam ser filmados, e eu cheguei simplesmente não expliquei 

nada, e aconteceu de uma forma “natural”, aí, então, acabou acontecendo dessa 

forma. Pode ter sido meu nervosismo, porque, realmente, eu me vi muito nervosa, 

dando a aula, e, realmente, isso acabou não fluindo. Tudo aquilo que eu tinha, além 

do planejamento no papel, que eu fiz, a aula, acabou não acontecendo. Assim, em 

termos de movimentação da aula, né? E eu sei quanto à temática, eu tive realmente 

esse [inaudível] problema, mas a minha intenção era realmente essa trazer o 

bidimensional que era a partir da colagem dos recortes do tangran, dar essa 

conceituação dimensional, bidimensional e chamar a atenção deles para que na 

próxima aula a gente tratasse da escultura realmente, é que já seriam as três 

dimensões. Aí eu acho que a minha tentativa também em relação aos móbiles, que 

eu tinha, é... pensado e que iria facilitar, a questão da colagem e tal das figuras... é... 
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no caso, acabou dando uma coisa, assim mais confusa para aquilo que eu tinha me 

proposto. 

Mas eu continuo achando que mesmo com os problemas que houve, eu acho que 

aprendi muito, muito mesmo, porque coisas que eu jamais pensava de cometer, de 

erros, eu tenho muitas aulas [em] que eu trabalho realmente de uma outra forma. Por 

que eu gosto de trabalhar e eu sempre estou dialogando com eles, mas realmente, eu, 

é... aconteceu alguma coisa, alguma bruxa sentou lá, na hora, que fez com que 

realmente tudo que eu tinha planejado, não acontecesse.  

Liz – Assim, eu pude perceber que, até em alguns momentos, [...] a intenção dela foi 

profundamente... Ela teve muita intenção de trabalhar dentro daquele referencial, 

tanto que ela colocou; mas a minha pergunta é justamente em cima disso, como 

também é conhecer ela de uma longa prática, e de uma experiência de um projeto de 

alfabetização e se trabalha com o construtivismo, que se trabalha com Emilia 

Ferreiro, Paulo Freire e, dentro dessa proposta, dessa alfabetização, a partir da 

contextualização e da construção textual desses, os nossos educandos a partir das 

vivências deles, a gente trabalhava dessa forma que ela trabalhava; as aulas, as 

cadeiras, eram sempre dispostas em círculo, e [em] nenhum momento nós 

poderíamos trabalhar com as cadeiras enfileiradas, em nenhum momento, todas elas, 

se acontecesse algum professor que estivesse trabalhando com as carteiras 

enfileiradas, esse professor seria chamado a atenção, e a minha pergunta é 

justamente: teria sido o nervosismo? É, da sua parte, assim no não fazer em, mesmo, 

qual era o seu objetivo?  

Tarsila – É, eu considerei também, eu tive em mente que talvez não desse tempo se 

eu fosse fazer tudo isso, porque, devido a turma ser grande, essa movimentação ia 

gerar um tumulto maior, eu acho que para eu fazer esse arranjo assim contando os 

minutos para depois desenvolver tudo aquilo, eu acho que fez com que eu deixasse 

do jeito que estava. 

Nesse bloco bem variado, Tarsila atribui ao curto tempo a maioria dos problemas 

detectados pelos partícipes. Só nessa última videogravação, tivemos a alegação de que os 

registros que antecediam às aulas poderiam interferir, negativamente, no andamento da aula a 

ser gravada. Nesse caso, a professora indica dois modos de prejuízos, diminuição ainda maior 

do tempo da aula e aumento da ansiedade e nervosismo dela. Não julgamos que tais prejuízos 

fossem tão grandes, pois, desde o primeiro encontro, houve gravações de variado feitio. De 

fato, inicialmente, houve visível timidez e nervosismo, mas estes, com o passar do tempo, 

foram sendo dissipados. 

Independente dos desdobramentos causados pela exiguidade de tempo, pudemos 

analisar, através das observações, o quanto o tempo curto interfere na autonomia do professor 

e da turma. E, no caso de Tarsila, o tempo minimizado interferiu na condução do processo, 

pois, ela optou pelo caminho mais curto de apresentar as informações previstas para aquela 

aula, a aula expositiva. Com isso, ela comprometeu o diálogo com os estudantes, que havia 

planejado, enfim, uma maior interação com a turma. 

No que tange ao reconstruir, assunto seguinte, põe em pauta questões livres dos pares: 

Manabu – Bom, no reconstruir, você vê que a Tarsila falou que procura subsídios, e 

tenta mudar o conceito [inaudível] e ela também tenta [...] a mudar o conceito que 
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Arte não é só fazer, mas uma forma de conhecimento; aí eu perguntaria por que os 

alunos, Tarsila, esses alunos, não só alguns, não teriam condições de fazer, de 

exercitar o que foi demonstrado? 

Tarsila – É, eu, não, nessa escola exatamente, mas em outras escolas que eu passei, 

havia esse questionamento, dos alunos virem colocar para mim que o professor 

anterior ele tinha essa coisa, “Ah! Professora a gente só fazia, é, desenho” ou, então, 

“A gente fazia...”. É enfim, era um fazer constante, não havia um referencial teórico 

porque daquele fazer, né, não havia uma explicação, não havia teoria em cima 

daquilo que você tava fazendo. 

Manabu – Conscientização. 

Tarsila – Então, eu acho que é nesse sentido, que eu acho que é importante que 

quando você trabalha os conteúdos em Arte, você, por exemplo, que nem no caso da 

minha aula, que é de escultura, que eles saibam o que era escultura, mas é necessário 

que eles saibam por que a escultura ela não é bidimensional, que nem o desenho que 

nem a pintura. Então, você só vai partir para a prática a partir de um conhecimento 

prévio... E realmente existisse essa teoria que tem que embasar o fazer em Arte, que 

é a proposta que eu me coloco trabalhando na escola atualmente. 

[Vozes distantes] 

Nesse momento, ocorre uma série de ruídos conceituais. O primeiro deles diz respeito 

ao que seja Arte, enquanto conhecimento. Arte essa que só podemos afirmar sua existência 

quando o sujeito se exprime, usando a linguagem e os conhecimentos artísticos. A outra 

questão conceitual se refere ao que seja conhecimento prévio que Tarsila usa no sentido de 

conhecimento teórico precedente ao conhecimento prático, bem diferente do uso que 

conferimos nesse trabalho, o qual alude aos conhecimentos não sistematizados ou do senso 

comum que o sujeito traz, nos quais se ancoram os conhecimentos científicos. 

Tarsila responde à indagação de Manabu, e faz uma contextualização de como o 

ensino da Arte era feito por professores que lhe antecederam. Ela fortalece o seu 

posicionamento, contrário àquele modo de perceber o ensino da Arte de maneira polifônica, 

apresentando como a turma compreendia as aulas de Arte, a partir daqueles professores, 

apenas como um fazer, para, em seguida apresentar o seu projeto de trabalho, “partir para a 

prática a partir de um conhecimento prévio... É... sem que realmente exista essa teoria que tem 

que embasar o fazer em Arte, que a proposta que eu me coloco trabalhando na escola 

atualmente”. 

Eis que as palavras muito anteriormente ditas por Liz, a respeito da disposição das 

carteiras e da metodologia de Tarsila, que Anita retoma novamente com um contradiscurso, 

após um considerável tempo de reflexão soliloquial, imprimindo um tom estremecido entre 

ambas. 

Anita – Eu tava me perguntando até que ponto essa questão de círculo, não-círculo, 

cadeira enfileirada, enfim, eu sei, eu acho, assim, que têm momentos que a cadeira 

enfileirada é bom, é boa, entendeu? Por que... 

Liz – Eu não disse... 
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Anita – Não, eu não tô me referindo a você, não, tô colocando aqui momentos de 

aula. 

Liz – Se eu não tivesse falado, você não teria suscitado... 

Anita – Não, não é isso, não. Mas é porque na minha, durante toda discussão, foi 

sempre colocado, por que parte do princípio do escrever e a forma mais clássica da 

sala de aula. É, então, assim, essa coisa [...] das cadeiras colocadas é, muitas vezes, 

assim, eu acho que a gente pode, eu tava aqui tendo umas ideias, porque a gente fica 

falando, aí fica pensando na aula que a gente, vai ver, e aí tal e tal... De repente, se a 

gente começa uma aula dessas, eu acharia interessante que tivesse começado 

realmente com as cadeiras enfileiradas para que a atenção se voltasse 

especificamente para a menina que tava lendo. Eu acho super interessante. E depois 

poderia convidar eles próprios para modificar o ambiente da sala, explorando o 

espaço, já que era a questão da dimensão [Vozes distantes]. Não sei se, aí já tem 

umas ideias aqui, para a próxima aula que eu vou dar sobre escultura (risos), sobre 

dimensão, aliás, e eu acharia interessante porque é importante. 

Estremecimentos e ânimos acirrados à parte, a relação identitário/alteritária nem 

sempre é harmoniosa, cordata. Na Investigação Colaborativa, como em outro lugar onde a 

interatividade aconteça, há momentos de discórdia, de conflito, por isso, a negociação é 

importante, não só ela, mas também o discernimento e o respeito para com as ideias 

defendidas pelo outro. Estas são atitudes áureas quando se trata deste tipo de abordagem, e 

denotam o agir com ética, em um exercício do ser e permitir que o outro também seja no 

espaço interativo. 

Anita expôs seu posicionamento sobre o tema, porque, a nosso ver, ela temia que se 

fizesse ali uma apologia à disposição circular das carteiras como lugar-comum, solução única 

para todas as situações que envolvessem o processo de ensino e de aprendizagem. Relata 

situações por ela vividas em que as cadeiras enfileiradas deram certo; e apresenta sugestões de 

trabalho à Tarsila. Dito de outro modo, ela cria estranhamento do tema, o que propicia uma 

melhor condição para a reflexão, mostra suas diferentes facetas para que o sujeito faça 

escolhas adequadas e conscientes, em função do contexto e metas a serem atingidas. 

Como o endereçamento do contradiscurso de Anita foi para o de Liz, essa tomou como 

algo pessoal e iniciou uma discussão monofrásica entre ambas, porém, não foi muito à frente. 

Anita desejou apenas fazer uma (des)construção do que ela sentiu no discurso de Liz, sobre a 

disposição das carteiras, de determinada forma e não de outra, parecer uma panaceia para 

resolver o problema da aprendizagem. 

Ela dirige parte de sua última fala para Tarsila, localizando o que considerou 

favorável, e apresentou alternativas para disposições diferenciadas em momentos distintos da 

aula da professora. Porém, ela não atentou para o fato de que arrumar a sala demanda tempo, 

o que Tarsila dispunha, mas minimamente. 
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Provavelmente, Tarsila não tenha considerado este ponto na sua fala seguinte, em face 

de ela ter argumentado bastante sobre isso. 

Então, a professora passou para outro ponto de discussão: por que não aliou teoria e 

prática juntas na mesma aula?  

Camile – Como ficaria a relação teoria/prática? 

Tarsila – Eu acho importante também colocar a questão da prática, da aula teórica e 

da aula prática que eu não consegui efetuar nessa aula, né? É, em outras, em outras 

turmas que eu tenho duas horas de aula, eu consigo perfeitamente fazer esse tipo de 

trabalho, né? Sempre eu dou [...] continuidade, fazendo realmente esse contraponto, 

essa questão, de imediato, mas com uma aula de cinquenta minutos e ainda tendo 

todas as prévias de perda de tempo que a gente teve, eu acho que não daria para eu, 

é... ter executado de uma outra forma. 

Segundo Tarsila, essa articulação não se fez pelo motivo de não ter duas aulas 

seguidas, como, em geral, acontece. Quando é possível, se as aulas são subsequentes, ela 

afirma que o faz. Naquele dia, ela não dispunha desses dois horários, juntos, na mesma sala, 

por isso não houve tempo hábil para a referida articulação. 

Anita – Eu queria fazer umas duas perguntas, pode ainda? 

Pollyanna – Pode. 

Anita – A primeira pergunta é “Por que você não colocou algum tipo de arte ou 

artista especificamente?” Para estar trazendo esse assunto, é, das dimensões e da 

escultura mesmo? Que era o tema geral. E a segunda pergunta era “Por que você 

falou que a sala tinha altura, largura, aí, demorou um pouco, eu fiquei, e a 

profundidade?” (risos). Aí depois, você falou, volume e profundidade, aí, humm? 

(risos). 

Tarsila – Não, realmente eu tive...  

Anita – Como foi esse “tilt” aí? 

Tarsila – A gente já tinha... 

Anita - Oh, desculpa, é porque eu... 

Tarsila – Não, eu sei, mas é claro que isso é importante a gente estar discutindo. A 

questão foi realmente uma coisa lamentável que eu disse, porque eu não soube 

colocar ali mesmo a questão do volume, mas é porque eu tenho uma mania, uma 

coisa de querer... da urgência. Assim, aquilo que meu pensamento está querendo, eu 

quiz colocar naquele momento, aí diante disso, d‟eu falar, do bidimensional, eu 

acho, eu quis priorizar a questão da altura e da largura ali naquele exemplo. A altura 

indiquei, e a largura. Mas é claro que eu poderia ter feito isso. Mas é bom, considero 

realmente como uma coisa que deixei passar. 

Pollyanna – Por que do jeito que foi colocado lá, no vídeo, o que eu também já tinha 

até falado, ficou parecendo que volume era uma das dimensões. Ficou parecido com 

isso, ser específico da escultura, não ficou parecido que era uma das dimensões do 

tridimensional, em vez de ser, comprimento, altura e profundidade, lá, ficou 

parecendo que volume era uma dessas dimensões. E não foi dito, por exemplo, o 

comprimento é a primeira das dimensões, e ela é característica da dimensão de linha. 

A altura é característica da dimensão de superfície. E profundidade é a dimensão 

característica de volume. Talvez, se tivesse sido explorado dessa forma, tivesse 

ficado mais inteligível. Aí, Tarsila, quando foi fazer a edição, viu todos esses 
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probleminhas. Ela disse assim: “Eita! Mas eu não queria dizer assim, não. Eu queria 

dizer era desse jeito!”.  

Nesse momento, são levados à discussão assuntos de natureza instrucional que Tarsila 

admite ter deixado passar. Mas é importante lembrar que a professora já havia se dado conta 

de muito do que foi atentado pelos parceiros, ainda na execução da edição das imagens, 

quando ela assistiu, várias vezes, à aula. 

O assunto que Dürer lança para a professora trata de ela empreender maior 

envolvimento do estudante para motivá-lo a participar mais ativamente das aulas. 

Dürer – É uma questão da prática da aula, que, no momento em que já estava claro o 

que era o tangram coração partido, a professora Tarsila solicita que algum aluno, 

algum educando participe da aula, tentando montar alguma imagem de alguma 

figura com as partes do tangram, e ninguém se manifesta. E ela simplesmente 

deixou isso para lá e não voltou atrás nisso. Então, a minha questão é a seguinte: 

“Por que não foi levada à frente essa participação do aluno, dos alunos, dos 

educandos?”.  

Tarsila – Bom, eu coloco como mais uma das falhas, aliás, uma entre tantas, né? 

Talvez ditas, ditadas pelo próprio nervosismo. É, a questão que a Anita colocou, da 

ilustração, d‟uma obra; [...] era uma das coisas que eu pretendia levar, mas eu não 

sei se durante a primeira filmagem lá na sala dos professores eu tenha deixado de 

pegar, inclusive o material, uma linha que eu tinha colocado para fazer a 

demonstração do móbile, isso também eu tinha deixado dentro de uma outra bolsa, 

dentro do armário. Quer dizer, uma série de coisinhas, assim, que... (Intervenção 

Lygia – Acontecem!) (Intervenção Manabu – Sempre acontece mesmo). Sei lá, eu 

acho que a questão da filmagem te deixa assim, um, pouco... (Intervenção Manabu – 

Apreensiva). Acho que pelo não-convencional da coisa; eu nunca tinha trabalhado 

diante desta perspectiva de eu ser, né... (Intervenção Pollyanna – O alvo da história), 

o alvo, e... (Intervenção Manabu  – O show de Truman) e realmente algumas coisas, 

muitas, algumas falhas que eu considero que aconteceram pelo nervosismo meu...  

Pollyanna – Camile. 

Camile – Eu, na verdade, não tenho muito mais a dizer sobre essa questão, mas já 

que ela falou sobre material e a Anita também comentou, e também inicialmente, na 

descrição da sua aula, você comentou da dificuldade de materiais, das condições de 

trabalho para o professor de Arte. Então a minha pergunta é: “Como é que você lida 

com essa falta de material?” Inclusive para essa aula ou para sua prática, me diz 

como é que você lida com essa falta de material, que caminhos você busca para 

diminuir ou fazer uso desses materiais.  

Anita – Inclusive, para essa aula, precisaria até de um compasso, pelo menos para 

cada dois alunos, vamos dizer assim. 

Tarsila - Então, no caso das aulas que eu costumo ministrar com escultura, eu faço o 

seguinte: eu dou a parte de conteúdo, e, posteriormente, eu aplico essa metodologia 

do trabalhar a massa, realmente. E normalmente, eu não tenho trabalhado a argila, 

em sala de aula, porque remete àquela questão, é sempre uma aula depois da outra, 

essa sala vai ficar um caos, de argila em cima de mesa, e jornal, e todas as 

reclamações desse tipo. Eu tenho de considerar tudo isso aí. Então eu, eu muitas 

vezes, eu dou uma receitinha de massa, feita com sabonete, eu não sei se algum de 

vocês conhece... Que você pode usar tanto a maisena como a farinha de trigo, e você 

coloca o sabonete ralado de molho, previamente, e depois você mistura com a 

maisena e prepara esse material. Então isso na sala de aula é prático, eu costumo 

trabalhar com eles fazendo a escultura a partir dessa receita. 

Anita – Como se fosse um biscuit, né? Parecido com uma “massinha”. 
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Tarsila – E também levando modelos, de até mesmo de trabalhos deles, da escola, 

que eu tenho alguns, de levar para que eles executem. 

[Vozes distantes] 

Trava-se entre Liz e Tarsila uma espécie de taquigrafia dialógica, reticente e cheia de 

suspeitas mútuas. Liz dá início à trama dialógica, tendo em vista que as palavras e como estas 

são apresentadas nesses enunciados denunciam as segundas intenções das entrelinhas: 

Liz – É, todas as vezes que você vai trabalhar com as linguagens, as linguagens das 

Artes Visuais, você trabalha sempre dentro dessa proposta que você trabalhou nessa 

aula? 

Tarsila – É... Como assim?  Proposta?  

 Liz – Dentro desse método que você acabou de desenvolver. 

Tarsila – Você diz assim, deixando o espaço da prática, assim [...].  

Liz – Sim, é ... 

Tarsila – Não, é [...] 

Liz – [...] separação. 

Tarsila – Não, não, não... É o que eu falei, têm determinadas turmas, que nem na 

sexta série, eu tinha aula, é... junta, né? As duas, as duas aulas da semana eram 

seguidas, e, aí, houve a separação, mas quando a aula é seguida, dá para eu trabalhar 

perfeitamente 

Liz – Questão do tempo, né? 

Tarsila – Do tempo, é...  

Anita – [...] porque você falou da questão que levar argila vai sujar, realmente, suja, 

toma tempo da outra aula, para limpar, para a professora entrar, tudo isso, a gente 

sabe. Mas, você, a pergunta que não quer calar, mas vocês não acham que eles [os 

estudantes] têm de fazer essas coisas? Dar trabalho para os outros professores... 

Tarsila – Não... É... Exatamente. É uma questão mesmo da gente, a gente já se 

coloca mesmo, assim como o diferente na escola, né? o professor de Arte é aquele 

que se espera tudo e não se espera nada, porque [...] por aquilo que a gente lê, assim, 

nas entrelinhas, é que o professor, “ah! você passa o aluno.” Por que essa 

preocupação de fazer prova bimestral? Por que você não passa um trabalho? Né? Por 

que que você tem que escrever? É para que os alunos respondam no conteúdo. Por 

que você num... Qualquer trabalhinho você pode pedir e eles vão te responder, né? 

Ou seja, diante disso, a gente, é uma proposta para a gente pensar realmente, 

continuar sendo, o diferente, mesmo... 

Manabu – Ou seja, o velho jeitinho brasileiro. 

Manabu – Eu tenho uma colocação [...] não só para Tarsila (risos), mas para os 

outros que têm dúvida, para todos os partícipes, é porque quando ela falou que 

trabalha [...] algumas linguagens, especificamente...  

Tarsila – Diga, diga. 

Manabu - Uma dúvida que eu tenho que despertou agora, que ela falou que quando 

trabalha em sala de aula, seja pintura ou escultura, especificamente mais escultura, 

que você falou que tem uma receitinha, uma receitinha de sabonete, e... porque a 

questão se você... Eu tenho, eu tenho essa grande dificuldade de material, não só 

cobrando da escola, não só cobrando que a escola não tem que isso aí já é uma coisa 

que todo mundo sabe, a escola não dá, às vezes, nem o papel tem, aí, mas, quando 

você também coloca pros estudantes, “olha na próxima aula traga o material tal, para 

a gente trabalhar a ideia da próxima aula vai ser uma aula prática, vocês tragam o 
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material tal.” Eles, dificilmente, apenas dois, três trazem o material. Aí como é que 

eu vou, realmente, efetivar uma prática de, se... A não ser que eu, eu toda vida eu 

leve um arsenal de coisa para produzir e aí realmente... 

Assim, a pergunta que eu queria, que também não quer calar, como a da colega 

Anita (risos), é por que você falou dos modelos, assim, e aí eu fico, eu pergunto para 

todos os partícipes, caso queiram responder, aí o que eu acho interessante nele, o 

Manabu, é, também, é utilizava modelos na verdade, seja de escultóricos ou 

pictóricos mesmo, para sala de aula, mas aí eu, eu ficava numa dúvida, assim, cruel, 

né, eu, assim, didaticamente, ficava me perguntando se, se, se o termo correto é, se é 

certo, né? 

Liz – Se é errado? (risos) 

Manabu – Né, porque, se é certo ou errado levar pronto? Não para o aluno, o 

estudante só ver aquilo, às vezes, nem copia nada... E se você fundamentasse sua 

aula, em, digamos, numa reprodução de qualquer artista, na verdade, enfim, seja 

escultura ou pintura ou desenho, aí eu, o que eu pergunto para todos os colegas 

partícipes (risos), partícipes, se, não sei, me corrijam se eu estiver errado, se a 

palavra seria correto, certo ou errado, né? Se bem que eu acho que em trabalho, 

como em sala de aula, como Arte, fica muito perigoso falar se é certo ou errado, né? 

Aí, eu queria lançar, outra pergunta, se qual, o mais aconselhável, qual é a opinião 

de cada um dos nobres colegas. 

Tarsila – Em relação a modelos... Você quer colocar, por exemplo, aqueles móbiles 

que eu levei, é isso? 

Manabu – Sim, os móbiles, mas não os móbiles exatamente, os móbiles, mas você 

falou também, no quando você trabalha com a escultura e outros, utilizando outros 

materiais, outro, outros... 

Tarsila – Bom, eu acho que é naquela proposta ali os móbiles eram exatamente para 

demonstrar o bi e o tridimensional, na diferença e que talvez eu não tenha sido feliz, 

na colocação, mas eu quis colocar, a partir da colagem, do círculo, você ter o objeto 

construído, seria o tridimensional. Agora eu levei modelos, exatamente diante da 

dificuldade de tempo, porque eu sabia que não ia ter tempo suficiente para que esses 

meninos fizessem. 

Manabu – E eu também faço dessa forma. Agora eu pergunto para os demais 

colegas, que não responderam ainda. Estou esperando (risos). 

Anita – Eu acho que a Tarsila colocou bem... Tarsila... Eu acho que Tarsila colocou 

bem quando ela falou “a proposta ali era”. Então, eu acho que depende da proposta 

que você quer para a aula. 

O assunto de se levar modelo ou similar para a sala de aula é uma das aflições de 

Manabu. Porém, o modelo pode favorecer, pela mediação, o processo do ensino e o da 

aprendizagem. 

O modelo nesses processos pode ser compreendido como um texto/discurso, e nessas 

bases não precisa ser, necessariamente, visto unilateralmente, como algo a ser evitado ou 

como apologia do modelo. Deve, portanto, ser tomado como uma ferramenta, em princípio, 

exterior, interpsicológica, um mediador proximal que pode tornar mecanismos/estratégias 

passíveis de serem internalizados pelo estudante em um menor tempo. No momento da 

internalização da informação pelo sujeito, ocorrem reelaborações idiossincráticas, que se 

constituem em transformações ou (des)(re)construções. Nessa perspectiva o sujeito dela faz 
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uso, ao elaborar e externar suas visões de mundo nos processos dialógico-comunicacionais 

que têm o emprego das linguagens artísticas. Logo, facilmente podemos perceber a dívida 

teórica da qual deriva diretamente tal pensamento. Vygotsky (1998b) já afirmara em seus 

estudos que cada função no desenvolvimento cultural do sujeito surge duplamente: primeiro, 

em nível social (interpessoal/interpsicológico); segundo, em nível individual 

(intrapessoal/intrapsicológico). 

Assim, as internalizações são miríades de transformações, pois nelas podem mudar 

informações, processos, estrutura e funções (VYGOTSKY, 1998). É pensando nelas que o 

professo deve mediar o conhecimento dos estudantes com a apresentação de modelos, de 

maneira que lhes sirva de ponto de desenvolvimento inventivo, de modo a conferir asas para a 

liberdade criadora. 

O importante é que o modelo esteja bem articulado às estratégias que visem o bom 

andamento do processo como um todo, fazendo com que as informações sejam, não só 

internalizadas, mas sejam parte componente das interações do processo comunicativo, 

vivificando, re-articulando, criativa e sensivelmente os sentidos e visões de mundo dos 

sujeitos da aprendizagem. 

Frida se solidariza, com Tarsila, no que tange à defesa da ideia da escassez de tempo, 

como um dos fatores limitantes do ensino da Arte. 

Frida – Eu também penso assim, você quando tá na escola formal, no Ensino 

Fundamental, e já tem um currículo, vamos dizer assim, um conteúdo programático 

que você deve seguir, isso, às vezes gera certa ansiedade quando se têm quarenta 

minutos, cinquenta minutos e você sabe que na próxima aula já está perto do final do 

ano, e você sabe, essa angústia que dá, de cumprir o conteúdo programático e que, 

às vezes, têm tantas outras coisas tão mais importantes, vamos dizer, do que aqueles 

conteúdos a serem trabalhados dentro da sala de aula, e que às vezes o professor de 

Arte se vê mesmo nesse dilema. Eu penso que o principal fator aí, de impedimento 

do sucesso, é o tempo. 

Tarsila – É o tempo. Inclusive eu vou voltar de novo ao mesmo tempo da aula, [...] 

eu até coloquei, até porque (foi feita a edição não, não foi, é, visto por vocês a) 

aquilo que eu coloquei, é, que eu ia deixar os últimos minutos da aula para, tanto 

para fazer a chamada, como tratar da questão das notas que eles estavam, desde a 

aula anterior, me cobrando. Eu tinha que deixar esse tempo, porque eu não 

aguentava mais, eles queriam saber o resultado, “professora, eu fiquei de 

recuperação?”, professora, aí é uma coisa que você... você fica preso a isso, são 

questões que você não pode deixar de trabalhar com eles também. 

Pollyanna – A preocupação de Manabu é a causa do modelo, só. Eu não vejo os 

modelos do ponto de vista eminentemente negativo não. A aprendizagem, muitas 

vezes, ela se faz pela referência ao modelo, pela utilização do modelo. Depois que 

você sair daquele exercício, aí você parte para uma produção solo, bem criativa, pois 

você já tem um caminho a seguir. 

Dürer – O modelo, o modelo só como um ponto de partida. 

Pollyanna – Só, porque não existe nada mais tolhedor do que uma página, uma 

página em branco. Na hora em que você diz assim “crie alguma coisa”, mesmo na 
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universidade, aí a pessoa fica pensando... e aí lá se foi o tempo. Se você diz assim 

“vamos partir disso aqui, e aí, depois vocês criem do jeito que vocês quiserem”, aí 

sai. Por quê? Porque tirou de cena aquela, aquele primeiro impedimento. Então, eu 

não vejo o modelo como coisa ruim não, eu vejo como, como um passo, um 

primeiro passo, só um primeiro passo (pausa). Alguma pergunta mais? Só tem 

umazinha, que você vai me perdoar, me perdoa e me permite? 

Tarsila – Você vai ser cruel? 

Pollyanna – Você me perdoa e me permita, por favor. 

Tarsila – Você vai ser cruel, tô sentindo isso. (risos) 

Pollyanna – Não. 

Tarsila – Mas pode fazer, pode. 

Pollyanna – Olhe, é o seguinte, no começo da aula de Tarsila, ela apresenta um 

cartaz, um cartazinho verde à turma dela, uma turma de quarenta e cinco estudantes 

e o cartaz... Ele era bem pequenininho. Aí, eu perguntaria, “esse tamanho do cartaz 

foi adequado para o tamanho da turma?” Outra questão ainda sobre o cartaz, eu 

estava bem no fundo da sala, e, ali, vi o cartaz em dois grandes blocos, um bloco 

vermelho que se destacava do fundo e um bloco que se grudava no fundo, esse 

ninguém lia nada. Um que a gente via, e outro que não conseguíamos ler direito, por 

causa de vários fatores da saturação retiniana. Então, eu perguntaria: o que você teria 

a dizer daquele cartaz que você apresentou na sua aula? 

Tarsila – Bom, eu, eu realmente eu, é mais um ponto negativo, eu confesso que, pelo 

conhecimento que eu tenho a respeito dessa, da linguagem visual, inclusive em 

alguns momentos lá em casa, eu procuro dar, essas informações, para minhas filhas, 

quando elas estão preparando algo no computador, uma aula que elas vão dar, vão 

levar para o data show e tudo, “mãe, „cê acha que essa cor fica melhor aqui nesse 

título, junto com esse fundo e tal?”, eu acredito que eu tava, não sei, cansada, de 

noite, na hora de preparar isso aí que eu, é, não utilizei bem a cor verde, realmente 

ele não, não tinha como sair ali, ainda mais daquele tamanho, em um fundo azul que 

nem eu coloquei. 

Frida – Aí ficou com o coração partido! 

Tarsila – Aí ficou realmente, deixou a desejar em termos de visualidade (pausa). 

Mais um ponto negativo. 

 Anita – Não. 

[Confusão de vozes]. 

Tarsila – Eu considero. 

Anita – Eu não vejo assim como um ponto negativo, mais um ponto a ser refletido 

(risos). 

Pollyanna – Porque com certeza, da próxima vez, você vai atentar para isso. É 

porque... porque tanto é, eu vejo duas coisas aí, nas duas utilizações das tipologias, 

da cor da letra, quando foi (Interferência Tarsila – E o tamanho) e o tamanho. No 

primeiro caso, que foi o vermelho sobre o azul, criou um contraste cromático, criou 

um contraste tonal, de claro e de escuro, é que [...] ficou mais ou menos legível, mas 

como se tratava de azul e vermelho, que são duas cores que são contrastantes, do 

ponto de vista da cor, aí são criados aqueles movimentos retinianos, que faz com que 

a gente olhe para o cartaz e imediatamente tire a vista dele, porque cansa. Incomoda. 

É um cartaz para não ser lido. Por quê?  No primeiro caso, por conta do contraste 

cromático alto; e, no segundo caso, porque o contraste foi tão baixo, por conta da 

analogia, de duas cores análogas, aí a figura se confunde com o fundo, a letra se 

funde com o fundo e confunde a legibilidade. As duas escolhas de cor não foram 

muito felizes, por conta de que não foi atentado para esses detalhes que são 

essenciais. Aí, fora isso, teve o tamanho, em si do cartaz e o tamanho da tipologia, 

que vão influenciar também na legibilidade, principalmente, para quem estava lá 
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fundo da sala. Quem estava lá no fundo lia só a primeira parte do cartaz e a segunda 

não conseguia ler. 

Tarsila – Bom, ainda dentro do cartaz, aquela colocação que a Roseane colocou, na 

leitura da menina, [...] é porque tinha uma palavra antes de grosso, que era papel, 

que eu “engoli” (risos) antes, eu não coloquei o papel grosso, aí ficou de um jeito 

que ela mesma não entendeu. 

Manabu – E o tangran faltou a “perninha do g”. 

Tarsila – Faltou a “perninha do g”, olha gente, são aquelas coisas mesmo, quando eu 

tava fazendo aquilo lá, já era mais ou menos umas onze e tanto da noite, e eu não 

terminava, aí eu cometi esses... 

Anita – Aí agora, quando a gente for fazer um cartaz, a gente vai pensar mil vezes, 

quatro, cinco... 

Pollyanna – Tem mais alguma questão? 

Nesse bloco foram discutidos alguns assuntos, dentre eles, o de o professor apresentar 

ou não o modelo, tema já debatido, bem como foram discutidas questões do ponto de vista 

técnico instrucional, mais pertinentes às características do cartaz apresentado por Tarsila. 

Uma coisa nos chama a atenção na Sessão Reflexiva, em análise, foi a atenção dos 

partícipes uns para com os outros, o que pode ser observado pelo número elevado de 

complementações feitas pelos colegas, em cada pausa mais prolongada. Essa constatação 

pode servir de indicador para afirmarmos a intensidade alta de mobilização dos sujeitos por 

tentar ajudar o outro. Igualmente, mesmo nos diálogos mais abertos, mais inconclusos, mais 

dinâmicos e mais reticentes, havia algum entendimento entre eles. 

Do ponto de vista da análise do discurso, com base em Orlandi (2003), sobre suas 

teorizações a respeito do Discurso Pedagógico (DP), “a atividade de dizer é tipificante: todo 

falante quando diz algo a alguém estabelece uma configuração para seu discurso”. Assim, o 

discurso de Tarsila, como um todo, apresenta duas facetas, uma que se diz, e outra que 

aparenta ser. No discurso, a professora nos leva a tomar a sua prática docente como discurso 

polêmico; contudo, ao examinarmos a aula videorregistrada, a reversibilidade discursiva é 

muito controlada, a ela se soma a prevalência da assimetria entre os interlocutores e 

assujeitamento ao comando. Por esses motivos, o discurso da professora tem uma tendência 

para o discurso autoritário. 

A aula de Tarsila apresenta alguns descompassos entre os teóricos que ela apresenta 

como bases de sua prática, ao relacionarmos os conhecimentos prévios, por ela externados, 

logo no início da investigação sobre o professor de Arte: 

O professor de Arte tem que ser necessariamente um propositor de mudanças, nele 

mesmo, que dizem respeito à própria identidade, à identidade do seu aluno e à do 

seu contexto social. Eu vejo o professor de Arte dessa forma – está pronto para 

lançar questionamentos para que seu aluno tenha capacidades de operar mudanças, 
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pois à medida que seu aluno muda, o professor, é claro, também vai sofrer essas 

mudanças. A partir do momento em que ele está transformando, ele também se 

transforma, pois, nesse aprendizado que ele está passando, ele vai se re-estruturar e 

continuar se questionando enquanto professor. 

Ao observar o videorregistro da aula de Tarsila e comparar com o que disse nessa 

trama, segundo a professora, tudo isso foi levado em conta no seu planejamento, contudo, não 

pudemos perceber na sua condução prática. O mesmo ocorreu com o conceito de professor 

ideal que, segundo a professora, “é o professor que facilita o aprendizado dos seus estudantes 

de forma que as aulas sejam prazerosas, alegres e gostosas”. Quando procedemos ao cotejo 

entre o registro da prática e os conhecimentos prévios sobre a prática docente, que, à época de 

sua elaboração, a professora assim o exprimiu, “são as diferentes maneiras que o professor 

usa ao trabalhar conteúdos na sala de aula, observando o plano previamente elaborado”, a 

própria Tarsila diz que o que havia planejado, para aquela aula não conseguiu realizar 

plenamente. 

Estes indicadores, discutidos nesse quarto videorregistro, servem de alerta para que 

nós nos empenhemos ainda mais na reflexão sobre a nossa prática docente, para dosarmos da 

melhor maneira o tempo disponível, as condições oferecidas pela instituição, o conteúdo, a 

fim de garantirmos o estabelecimento de espaço interativo que proporcione condições 

favoráveis ao desenvolvimento, a contento dos processos de ensino e de aprendizagem. 

Tarsila é exemplo da transição. Após uma vida inteira de formação 

predominantemente tradicional, ela se vê em processo de metamorfose acentuada, que 

demanda coragem para enveredar-se nesse caminho árduo do conhecer-se, a si e o seu 

trabalho. Nesse caminhar reflexivo, ela tece, com os fios da motivação, intenção e capacidade, 

sua transformação molecular, traça metas em busca de melhorar as reinvenções de si, como 

pessoa e como profissional, e também da própria prática docente. 

Nesse fluxo, partimos para o terceiro momento da Sessão Reflexiva de Tarsila, isto é, 

o da Trama Reflexiva enquanto Colaborador(a), o qual tem a finalidade de analisarmos, 

conscientemente, até que ponto nos mobilizamos e mediamos em prol do  desenvolvimento 

do outro no processo reflexivo da Investigação Colaborativa. 

5.1.4.3 Horizonte axiológico da colaboração 

Findadas as discussões na rubrica da Heterorreflexão, passamos para a Trama 

Autorreflexiva sobre o agir colaborativo, isto é, como cada partícipe analisa o seu agir como 

instância de desenvolvimento do outro desencadeada pela colaboração. E esse desenvolver é 
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formação, que, nessa trama, surge em toda a sua mutualidade, em função da relação eu-outro. 

A relação eu-outro permanece, o foco é que recai sobre esse agir, que fundamenta a 

abordagem em questão. O primeiro tópico discorre sobre se cada um de nós solicitou as 

informações necessárias para tornar claras, precisas e objetivas as ações do descrever de 

Tarsila: 

Pollyanna – Chegou a hora da autorreflexão sobre a ação colaborativa [inaudível]. 

Então, vamos às primeiras considerações: solicitei as informações necessárias para 

tornar claras, precisas e objetivas as ações do descrever da nossa colega? 

Manabu – Bom, eu, na medida do possível, e dos meus questionamentos, com 

relação à aula da colega, eu acho que sim, acho que solicitei e fui entendido. 

Anita – Bem, acho que sim, solicitei algumas informações, mais precisamente, eu 

acho que deveria ter solicitado mais, em relação ao conteúdo da aula. 

Camile – Sim, eu pedi esclarecimentos nos questionamentos e fui atendida. 

[Inaudível] 

Frida – Sim. 

Dürer – Também acredito que contribuí com as indagações e acréscimos que foram 

feitos durante a análise da aula de Tarsila. 

Liz – Acredito que eu possa ter contribuído para as reflexões. 

Pollyanna – Sim, contribuí para tentar esclarecer mais..., tornar claras as 

informações no descrever de Tarsila, poderia ter explorado mais um pouco, mas é 

uma questão de tempo, a gente não pode também se ater indefinidamente às 

perguntas. 

Todos afirmaram haver contribuído para esclarecer as ações do descrever de Tarsila. 

Uns expressaram suas contribuições de modo muito lacônico, outros sucintamente. Dentre 

esses últimos, podemos verificar, explicitamente, a relação eu-outro. Entretanto, houve quem 

se centrasse, em suas colocações, apenas no referente identitário eu. 

A indagação trata sobre o ponto do Informar, que visa saber se colocamos questões 

que contribuíssem para evidenciar os princípios e teorias que embasam as práticas 

pedagógicas em pauta: 

Pollyanna – Sobre o informar: Coloquei questões que contribuíssem para evidenciar 

os princípios e teorias que embasam as práticas pedagógicas em pauta? 

[Pausa] 

Manabu – Sim, com certeza eu coloquei! Mesmo pensando, no primeiro momento, 

que a colega Tarsila poderia se chatear em alguns questionamentos que eu coloquei, 

mas não, ela não, não... 

Anita – “Cuca fresca”. 

Manabu – Ela é “cuca fresca” como diz a nobre colega ali (risos), mas com certeza 

eu coloquei sim questões que contribuíssem, sim. 

Anita – Sim, acho que contribuí, com essas questões, principalmente quando falei 

desses teóricos em relação às atitudes de Tarsila, na sala de aula. 
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Camile - Sim, também colaborei, no sentido dos questionamentos acerca da teoria, 

que ela havia mencionado, os teóricos que havia mencionado e a prática da aula que, 

por nós, foi analisada.   

Frida – Sim, creio que fiz uma boa contribuição. 

Dürer – Também fiz contribuições com relação aos teóricos e à relação desses 

teóricos com a prática observada na aula de Tarsila. 

Liz – Eu contribuí, trazendo à tona algumas referências, com relação, às propostas 

metodológicas dos teóricos, porém, eu poderia ter contribuído muito mais! 

Pollyanna – Nós tentamos estabelecer “links”, confrontar a prática docente de 

Tarsila e os teóricos por ela citados, bem como as teorias, as teorizações desses 

autores, no sentido de tentar refletir e compreender um pouco mais a prática de 

Tarsila, pelo que nós conseguimos observar no vídeo, na aula editada. 

A totalidade dos partícipes afirma sua contribuição, no intuito de relacionar os 

princípios e teorias que embasam as práticas pedagógicas de Tarsila. Quase todos se reportam 

apenas a essa relação, ressaltando a sua importância. Entretanto, um dos partícipes indicia, 

com cuidado, o clima nem sempre cordato e o tom estremecido que algumas colocações 

geram. 

Como todas as outras tramas têm como norteadores os quatro agires reflexivos, 

portanto, iniciaremos com as questões relativas ao informar, as quais têm como foco a 

conexão teoria e prática pedagógica: 

Pollyanna – Sobre o informar. A questão trata sobre termos facilitado a 

explicitação... A pergunta é: Facilitei a explicitação da conexão teoria-prática 

pedagógica, dos processos identitários... Vamos, por etapas, é melhor, não é?! 

Vamos à primeira, sobre a conexão teoria e prática pedagógica. Será que a gente 

facilitou esse entendimento sobre a conexão teoria e prática pedagógica. 

Manabu – Eu, particularmente, creio que facilitei, devido a algumas colocações que, 

em certo ponto, não foram muito bem entendidas, mas, mesmo assim, acho que a 

facilitação foi positiva da minha parte. 

Anita – Sim, tentei colocar alguns pensamentos, em relação, por exemplo, à questão 

metodológica, e eu acho que isso contribui para a questão pedagógica. 

Camile – Eu acredito que facilitei essas questões da teoria e da prática pedagógica. 

Frida – Sim, facilitei bastante essa conexão da teoria e prática! 

Dürer – As colocações com relação à teoria e prática, eu acredito que clarearam 

muito a atuação da colega Tarsila. 

Liz – Facilitei a conexão teoria e prática através de propostas e exemplos. Exemplos 

da minha prática e com reflexões na prática da Tarsila. 

Pollyanna – Bem, as minhas colocações foram mais no sentido de apresentar 

questionamentos para a gente refletir sobre eles. Então, a contribuição que nós 

tentamos dar foi muito mais no sentido de levantar questões mesmo, para que a 

gente reflita sobre o que foi feito e melhor compreenda sua prática. 

Nesse momento da investigação é focalizado se facilitamos a conexão teoria e prática 

pedagógica, construindo, assim, um conhecimento acerca da articulação sobre esses dois 
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eixos componentes do processo de ensino. O seu melhor efeito ocorre quando atuam 

sinergicamente. Por este motivo, para melhor compreendê-los, é necessário percebê-los de 

modo relacional, pois a aprendizagem se dá na interação entre ambos.   

A questão que se seguiu à anterior diz respeito ao fato de termos facilitado ou 

suscitado reflexão sobre os processos identitários e formativos: 

Pollyanna – A próxima questão diz respeito à facilitação de cada um de nós no que 

se refere aos processos identitários e de formação. 

Manabu – Mesmo discorrendo a respeito do processo de formação, creio que ele é 

contínuo, e não cessa; eu acho que essa facilitação, [da] minha parte, creio que foi 

benéfica. 

Anita – Sim, tentei também colocar essas questões em relação mais à questão da 

formação do que da própria identidade. 

Camile – Nas minhas colocações também fiz mais... Pontuei assim a questão da 

formação, não só das instituições, mas a formação de Tarsila enquanto profissional, 

embora não tenha enfatizado muito o lado profissional, fiquei mais na questão da 

formação. 

Frida – Eu acho que contribuí, embora acho que poderia ter contribuído mais, nesse 

aspecto, mas eu creio que o que eu disse foi bem aceito. 

Dürer – Como a nossa investigação é sobre a prática de Tarsila, no intuito até desses 

questionamentos acerca da identidade, acredito que tudo foi benéfico para essa 

análise identitária.  

Liz – As relações em torno desse processo identitário aconteceram de forma bastante 

produtiva, até mesmo porque a Tarsila chegou [ao] próprio reconhecimento de suas 

limitações e do que realmente ela pudesse acrescentar para poder melhorar a sua 

prática na sala de aula. Eu acredito que eu contribuí, para que realmente o processo 

identitário [...] fosse tecido aqui nesse encontro. 

Pollyanna – Eu tenho certeza de que tudo o que foi discutido aqui sobre a prática 

pedagógica de Tarsila, direta ou indiretamente, diz respeito aos processos 

identitários. Essa vai acontecendo de maneiras diferentes em cada perspectiva que 

foi levantada aqui. E principalmente naquela questão que se refere ao processo 

formativo, mais institucionalizado, principalmente na graduação, talvez tenha sido 

este o momento de maior intensidade de discussão, em que essa questão identitária 

ela tenha aparecido de modo mais veemente. Assim, eu acredito que cada um de nós 

contribuiu para esse delineamento, talvez por conta do assunto, e também não tenha 

sido tão discutido quanto foi na aula anterior, que foi na aula da professora Camile, 

que era uma prática de ensino da própria formação, instituição universidade; aí, 

talvez estivesse mais evidente essa questão do que foi tratado hoje! E eu contribuí, 

sobretudo, porque essa é uma questão essencial para nós. 

Os processos identitários sofrem mudanças, ao longo do tempo, por fatores diversos, 

em especial, no caso dos professores, pela reflexão sobre a prática docente, a práxis. Ao 

estudar um pouco do legado que Vygotsky nos deixou, podemos perceber que, em termos 

educacionais, ele afirma caber ao professor proporcionar meios para que o outro se eduque. 

Dessa forma, ele frisa a essência social da aprendizagem. 

Na opinião de Marinho-Araújo e Almeida (2005), tais processos são tecidos mais na 

prática educativa do que propriamente durante a formação inicial. O que as autoras afirmam 
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encontra abrigo nas teorizações marxianas, nas quais a subjetividade humana se constrói no 

trabalho que, por seu turno, orientam-se triaxialmente, através da práxis, posto que ela sinaliza 

três indagações principais, o que, para que e como fazer, características de toda atividade 

social. A práxis, para Martins (2007, p. 143), constitui-se no “fundamento da existência 

humana e, consequentemente, do desenvolvimento do psiquismo e da personalidade”. É nesse 

continente que a relação identitário/alteritária far-se-á presente ao ser construída nessas 

práticas. 

Desse modo, a prática docente refletida gera desdobramentos que interferem nos 

processos identitários e possibilitam teorizações e formulação de conhecimentos. Daí, a 

afirmação de Freire e Horton (2003, p. 111): “sem prática não há conhecimento; pelo menos é 

difícil saber sem prática [...] Mas a prática em si mesma não é a sua teoria”. A teoria advém 

da reflexão crítica sobre ela. Face ao que foi dito, trazemos à tona as palavras de Nóvoa 

(1995a, p. 33): “os professores constroem sua identidade por referência a saberes (práticos e 

teóricos), mas também por adesão a um conjunto de valores etc.”. A construção desses 

processos ocorre na dinâmica dos elementos que compõem a complexa matriz marcada por 

lutas e conflitos (NÓVOA, 1995a). 

Assim, a formação que acontece ao longo de toda a vida, e em diferentes esferas 

(individual, social e organizacional) (des)(re)entretece-se com as dinâmicas características dos 

elementos componedores dos processos identitários. Nós nos tornamos professores, de acordo 

com Freire (2007, p. 89), “no corpo das tramas, na reflexão sobre a ação, na observação atenta 

a outras práticas ou á prática de outros sujeitos, na leitura persistente, crítica de textos 

teóricos, não importa se com eles estava de acordo ou não”. 

Alguns disseram ter facilitado, em maior medida, a reflexão sobre os processos 

formativos. Muitos foram evasivos, não promovendo pontes entre os processos de formação 

continuada e os identitários. 

O assunto que deu prosseguimento foi sobre o favorecimento de espaço de 

explicitação, por parte da partícipe, à frente da aula sobre as possibilidades de mediação do 

professor, no sentido de desenvolver, no estudante, a reflexão crítica: 

Pollyanna – E, vamos à próxima? Facilitei a explicitação das possibilidades de 

mediação da professora, para o desenvolvimento crítico-reflexivo dos estudantes, 

enquanto seres, cidadãos, críticos reflexivos e éticos na sociedade? 

Manabu – Sim, com certeza. 

(Vozes distantes)  
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Anita – Então, sobre a questão da mediação da professora... Acho que sim, [...] falei 

um pouco sobre isso, e, justamente nessa questão, nós citamos, essa coisa, não só da 

metodologia, mas falamos também da questão do conteúdo em si! 

Camile – Sim, eu acho que a equipe toda, de certa forma, contribuiu; nesse momento 

de reflexão... eu acho que nossa equipe contribuiu para que a Tarsila fizesse, 

refletisse sobre essa mediação do professor em relação ao aluno, no sentido de torná-

los cidadãos mais críticos. 

Frida – Sim, creio que houve uma contribuição, [...] e a própria Tarsila reconheceu 

muitas das afirmações que foram colocadas. 

Dürer – Em algumas das colocações, até mesmo indiretas, mas serviram, com 

certeza, para essa reflexão de Tarsila sobre a formação de educandos críticos e 

conscientes da sociedade em que vivem. 

Liz – Em todos os momentos, nós trabalhamos dentro dessa proposta, dessa 

perspectiva, de que esses educandos possam se sentir sujeitos da ação e partícipes do 

processo. É, ficaram muito profundamente evidentes os momentos em que nós 

sugerimos que ela trabalhasse essa relação teoria e prática, e utilizasse isso dentro da 

sala de aula, para que, de fato, a aprendizagem pudesse acontecer. E, de certa forma, 

esse sujeito ser desenvolvido dentro dos aspectos que foi abordado o cognitivo, o 

afetivo, o emocional, social, o político, dentro dessa concepção de emancipação.  

Pollyanna – De todas essas questões, talvez essa tenha sido a que levou mais tempo; 

foi a questão que tratava da mediação do professor, na busca de fazer com que o 

estudante desenvolva e vivencie o processo de ser cidadão, crítico e atuante; eu acho 

que cabe o papel político, tanto do professor quanto do estudante. Tudo isso foi 

discutido aqui, hoje, e, sobre a ética também, que não dá para separar o artístico, 

nem a educação dessa questão ética. E também não dá para separar o conhecimento 

do afetivo e o conhecimento, um saber atuar ético na sociedade. Essas coisas todas 

são um tecido só e foi isso que foi tratado aqui. 

A prática tem lugar destacado quando se trata de análise reflexiva. Existem, inclusive, 

defensores de sua primazia quando este posicionamento requer criticidade, como consta nos 

revisitantes do ideário bronckartiano. 

Por outro lado, o emprego no processo de ensino e de aprendizagem da mediação, 

embasada nas teorizações vigogotskianas, pode elastecer as possibilidades humanas de 

transformação de si e do entorno (FACCI, 2004). 

Dada a centralidade do assunto em que foram discutidas as possibilidades de mediação 

da professora, no sentido de desenvolver, no estudante, a reflexão crítica, todos se disseram 

tributários diretos ou indiretos em propiciar, à Tarsila, reflexões sobre esse tema. As 

mediações são responsáveis pelo acesso de informações (conteudísticas e atitudinais), pelo 

estudante, de forma facilitada, em menor tempo, pela intermediação do professor. Os 

partícipes consideraram ter interferido na mediação entre Tarsila, estudantes e conteúdos, com 

a finalidade de favorecer a reflexão crítica e ética na sociedade.  

Ainda no que tange à explicitação, o foco ora recai sobre se nós facilitamos a 

explicitação das análises críticas das teorias que entremeiam as práticas pedagógicas. 



399 

 

Pollyanna – Outra pergunta trata da explicitação das análises críticas das teorias que 

entremeiam as práticas pedagógicas? 

Manabu – É, sim, até porque devido à colaboração dos demais partícipes, essa 

análise, eu compreendi que ela foi bastante, assim, desenvolvida, no grupo, porque 

acho que foi algo enriquecedor, não só para a nossa prática pedagógica, mas para a 

da colega Tarsila. Para todos nós, como partícipes nessa equipe. A minha 

participação, com certeza, ela foi, no meu ponto de vista, bastante proveitosa. 

Anita – Sim, também falamos a respeito da questão de uma ação mais voltada para a 

reiteração, ou então para a modificação, para, quer dizer, me faltou a palavra agora, 

mas... (Interferência Lygia – Transformação), da transformação, da emancipação, e, 

eu, também tentei colaborar nesse sentido, além do que já tinha sido citado. 

Camile – Esse foi um dos pontos que foi bem discutido, que podemos, nós podemos, 

todos os partícipes puderam fazer análise dessas críticas e da prática pedagógica, 

tanto da aula da Tarsila como até fazendo uma crítica à nossa prática pedagógica, a 

partir de teorias que a gente sempre afirma que embasam nossa prática. 

Frida – Concordo com a colaboradora Camile, com essas afirmações. 

Dürer – Sim, porque a partir do momento [em] que nos reunimos para analisar a aula 

de Tarsila, e um dos pontos de análise era essa relação dos teóricos que embasam 

sua prática e a influência dessas teorias na sua prática; então, a partir daí, todos esses 

questionamentos levaram a analisar essas críticas, relacionadas às mudanças 

proporcionadas na prática realizada por Tarsila. 

Liz – Em todos os momentos, nós trabalhamos, nós refletimos, é... como um reflexo 

na atuação profissional de cada professor. E, de todos os encontros, para mim, esse 

foi demais, porque, nesse encontro de hoje, na aula da... (Interferência Lygia – 

Tarsila) Tarsila (risos), eu pude me organizar melhor, assim as respostas (risos) 

foram mais organizadas na minha cabeça (risos). Eu acredito que eu tenha sido 

muito oportuna [em] minhas colocações; me senti muito útil hoje e mais oportuna 

dentro dessa forma de se trabalhar, dessa organização, dessa sistematização. E, 

posteriormente, lógico que a reflexão, ela ia se dar num processo mais significativo. 

Eu achei profundamente significativas as reflexões em torno dessas propostas. 

Pollyanna – Eu não tenho muito a acrescentar do que já foi dito. Eu fiz 

questionamentos para a gente compreender até que ponto as teorias que foram 

citadas por Tarsila, até que ponto a aula dela reflete essas teorias. E elas foram 

exaustivamente discutidas, e a gente tentou, de algum modo, contribuir para que 

houvesse uma reflexão, não só por parte de Tarsila, mas por cada um de nós sobre as 

teorias que [...] embasam nossa prática docente, no sentido de transformá-la. 

Esta indagação nos força não só a promover o relacionamento entre teorias que 

afirmamos ser a base das nossas práticas pedagógicas, mas nos estimula a proceder com  

leituras além das aparências, como foi o caso que pôde ser exemplificado por Anita. Em seu 

enunciado, tivemos condição de inferir que, através dessas leituras, obtemos dados com os 

quais podemos deduzir se as práticas estão realmente em consonância com as teorias que lhe 

foram reputadas, e se aquelas sinalizam uma tendência para a reiteração ou para a 

emancipação. Há que se destacar um trecho da fala de Liz, quando ela se reporta à relação 

existente entre organização das ideias e uma maior facilidade para a reflexão. Sobre esta 

conexão, Alarcão (2003) lembra as palavras de Morin (2000), ao afirmar que este defendia a 

organização do pensamento para compreender e poder agir. 



400 

 

Por isso, lembramos do que disse Freire (1996, p. 34): “ensinar exige a corporeificação 

das palavras pelo exemplo”, que, segundo o legado vigotskiano, seria um indício de que o 

sujeito havia internalizado a informação. 

A questão de agora centra-se no confrontar, e consiste em saber se cada um de nós 

respeitou os pontos de vista divergentes. 

Pollyanna – Então, nós temos aqui outra questão, que é sobre o confrontar. Respeitei 

pontos de vista divergentes? 

Manabu – Se refere a todo... 

Pollyanna – A todo mundo. 

Manabu – (risos) Sim, com certeza. Eu acho que não teve nenhuma (Interferência 

Pollyanna – nenhuma divergência?), não teve nenhuma div... não sei, divergência, 

aqui... se houve.... eu, não, foi assim... muito sutil ou então, já no final das reflexões, 

antes de passar para essa próxima aqui, mas eu, particularmente, eu, Manabu, com 

certeza respeitei! 

Anita – Sim, houve mais troca de ideias, pensamentos, reflexões, do que 

divergências. 

Camile – É... (a porta bateu) (susto) não percebi, assim, tantos pontos divergentes, 

que acho que foram pontos que se acrescentaram às reflexões. 

Frida – Creio que o diálogo prevaleceu, embora houvesse pontos de vista diferentes, 

mas, é... a divergência foi bem conduzida. 

Dürer – Respeitei algumas divergências de pensamentos, mas que fazem parte do 

próprio processo democrático, e é isso. 

Liz – Assim, eu respeitei, procurei respeitar os pontos, as colocações dos colegas, 

embora, muitas vezes, eu acredito que as divergências são eficazes; basta ver como 

cada um, assim, como cada um vê a situação e o contexto de que essas divergências 

estão acontecendo, elas são eficazes! 

Pollyanna – Sim, eu respeitei os pontos de vista, foram poucos os pontos de vista 

divergentes, uma vez que houve muito mais convergências e somatória de pontos de 

vista, do que propriamente divergências. 

Saber respeitar os pontos de vista divergentes consiste em apreender a realidade pela 

perspectiva do outro, o que pode ser uma experiência capaz de ampliar nossa compreensão 

sobre o mundo. Para Freire (1996), saber escutar tem facejamentos com princípios 

democráticos e abertura dialógica. Nesse sentido, Dürer faz a sua colocação, lembrando dos 

princípios democráticos que regem a abordagem colaborativa. É pela escuta do outro que o 

professor pode encontrar indícios por onde deve encaminhar o seu discurso, como forma de 

melhor endereçá-lo ao outro e travar possíveis consensos, ainda que provisórios. 

A questão do confrontar, que deu sequência aos trabalhos reflexivos da trama da 

colaboração, foi se soubemos escutar o outro: 

Pollyanna – Então, vou passar para a próxima pergunta, que é também sobre o 

confrontar. (toque de celular de partícipe). É, soube escutar o outro? 
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Manabu – Sim, soube; mesmo porque cada um dos partícipes aqui refletiu em cima 

dessa temática que a colega ministrou, da aula dela; sobre as demais perguntas aqui, 

a meu respeito para os demais partícipes, com certeza, foi bastante positiva. 

Anita? – Sim, acho que sim. 

Camile – Eu acredito que eu, o grupo, a equipe toda tenha escutado as opiniões de 

cada um. 

Frida – Sim, como na sessão passada, eu acho que desde a sessão passada a gente 

está ouvindo bem mais, prestando bem mais atenção ao que o outro fala. E isso é um 

fato verídico, vamos dizer assim, porque a gente está adquirindo essa capacidade, 

essa habilidade de escutar o outro. 

Dürer – Sim, mesmo porque é necessário escutar, para que se possa até, às vezes, do 

que o participe, o partícipe anterior comentou, a gente, às vezes, até já toma como... 

(Interferência Lygia – Ponto de partida) é, ponto de partida para os nossos 

comentários. 

Liz – Sim, eu soube (risos) escutar os colegas. 

Pollyanna – Eu concordo com o que Frida disse sobre essa habilidade que a gente 

está adquirindo, com esse tempo de trabalho conjunto, que se coaduna com o que diz 

Vygotsky sobre as construções sociais, assim essa habilidade é aprendida no social. 

Então, a gente não nasce sabendo escutar o outro não, isso aqui é uma habilidade 

que se erige no social, e ela, por isso mesmo, pode ser aprendida. Nós estamos 

aprendendo a escutar o outro. Eu acho que isso aí, é uma habilidade importante para 

quem é professor, porque a gente precisa dela, até como indicador de consciência do 

outro. A gente se acostuma tanto a falar que “naturaliza” isso. Nós professores(as) 

pouco exercitamos o escutar. Acredito que, dessas habilidades que estão sendo 

cultivadas, essa seja uma das muito importantes para nós professores(as). 

Na concepção de Freire (2004), o modo de iniciar a mudança do mundo é ouvir o 

outro. Para este educador, uma das qualidades que deve deter um professor é o exercício de 

ouvir. Freire (2001) tem no ouvir e no conversar a chave para o diálogo crítico, para o qual a 

palavra conversar tem uma conotação de conversão e mudança. Nesse sentido, a capacidade 

de saber escutar o outro pode ser um exercício identitário/alteritário de partilha da apreensão e 

leitura dialogada de mundo. Trata-se, pois, de uma prática desveladora da articulação da 

realidade individual/social. Na partilha, cada sujeito tem uma visão incompleta de mundo, 

mas, através da escuta do outro, pode ocorrer a soma delas e concorrer para uma visão mais 

próxima possível do real. É uma forma de mostrar a atenção, a aceitação do outro e a busca do 

estabelecimento de simetria discursiva e reversibilidade dialogal, pelo oferecimento de espaço 

para a expressão do outro. Isso tudo é uma pedagogia com postura ética. 

Todos afirmaram ter sabido escutar o outro. Uns foram mais sintéticos e outros mais 

enfáticos, ao dizer que ainda estamos em processo de aquisição dessa capacidade. E outros, 

não conformados em simplesmente afirmar essa capacidade, exemplificaram que alguns se 

apropriaram do discurso de parte do discurso do outro, como decorrência do saber ouvir. 
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A indagação que dá sequência a essa que acabou de ser discutida dialoga com a 

seguinte, que tem foco no confrontar e visa saber se soubemos esperar o momento apropriado 

para intervir: 

Pollyanna – Então, vamos à próxima pergunta, ainda do confrontar, que se refere a: 

soube esperar o momento apropriado para intervir? Eu vou responder logo essa 

questão, posto que algumas vezes eu não me adiantei aqui, porque eu pensei (risos) 

que a pessoa deu uma paradinha, aí eu imaginei que a pessoa já tivesse terminado, aí 

eu entrei (risos) e atravessei um pouco, mas logo que eu percebi que a pessoa não 

havia terminado, eu parei, eu soube esperar a minha vez, e só interrompi por conta 

de que a pessoa deu aquela, só aquela pequena pausa, e eu deveria esperar um pouco 

mais, fui um pouco impaciente.  

Manabu – Sim, soube, com certeza, (Intervenção Lygia – soube esperar sua vez...) 

esperar minha vez, exatamente, porque é no processo democrático, nesse, que nós 

estamos aqui, em equipe, discutindo aqui todo esse trabalho da colega, eu acho que é 

de fundamental importância, esse respeito, o esperar sua vez. 

 Anita – Não. Eu acho que eu fui muito impaciente com Manabu (risos). 

Camile – Eu acho que eu intervi mesmo no momento, interferi no momento 

apropriado. Soube esperar minha vez. 

Frida – Eu também acho que eu soube esperar minha vez, respeitando a vez dos 

colegas. 

Dürer – Também soube esperar minha vez (risos) para fazer minhas colocações 

(risos). 

Liz – Nós acabamos de responder uma pergunta sobre a questão do escutar, que tá 

direcionado a [...] assim o exercício, o falar, a utilização das verbalizações, da escuta 

e acredito que também é a questão da espera vai muito, assim, do exercitar; e eu 

mais, assim, eu mais do que os outros encontros, eu acredito que a minha, a minha, 

essa minha possibilidade de esperar, aqui, no grupo, tenha sido mais assim, mais 

enfática, num sei se pelo fato de ser, tá sendo tão direcionado, o trabalho, ele tá 

direcionado, e, com isso, a participação se torna mais produtiva, e consequentemente 

nós vamos entrar, saber falar na hora certa, escutar, enfim. 

Essa questão tem parentesco semântico com a anterior. Então, se o sujeito soube 

escutar, logo, saberá o momento apropriado para intervir. 

Como as fronteiras do discurso são marcadas por sinais que nos informam que a fala 

do outro chegou ao final, assim, o momento próprio para intervir é quando o sinal acontecer. 

Neste discurso e sinalização ao seu final, o outro nos contextualiza, nos coloca a par da faceta 

da realidade à qual se refere e, dessa maneira, melhor nos posiciona na teia discursiva, além 

de indicar que já podemos nos expressar. A intervenção sinaliza para o reconhecimento, 

respeito e a alteridade, os quais emergem do exercício da democracia e da dialogia.  

A próxima pergunta refere-se a: se afirmamos ou sugerimos aspectos que 

contribuíssem em favor do desenvolvimento formativo e identitário: 

Pollyanna – A próxima pergunta. Coloquei questões, afirmei ou sugeri aspectos que 

contribuíssem em favor do desenvolvimento formativo e identitário dos parceiros? 

Eu acredito que sim, eu vou responder logo, porque no que me competia, que, como 

professora formadora, quando a gente trabalhou aquela questão que, de algum modo, 
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se referia à formação, à trajetória formativa, eu acredito que ali foi um dos 

momentos de reflexão onde a discussão sobre essas questões identitárias aparecia 

mais, e que fez a gente “cair na real” mesmo, e ver até que ponto a instituição 

formadora é o elemento que leva o profissional a ser formado ou o concluinte do 

curso a refletir sobre a sua atuação como professor e sua identidade docente fora da 

instituição. 

Manabu – Sim, acredito que eu, particularmente, coloquei questões, e também 

sugeri esses aspectos, porque aspectos, porque, nesse processo, que nós estamos 

inseridos aqui, não só a colocar questões que afirmem, mas que sugerem também. É 

uma forma de nós estarmos também dialogando, e refletindo com os parceiros; então 

eu, com certeza, contribuí um pouco, mas contribuí com esse, nesse processo.  

Anita – É, sim, concordo com o que Lygia e com o que Manabu externaram. 

Camile – Eu coloquei algumas questões, mas, como professora, também, formadora, 

eu acho que eu deveria ter questionado mais, ter colocado mais alguns elementos, 

que as reflexões [...] poderiam ter sido mais ampliadas. 

Frida – Sim, eu considero que eu contribuí.  

Dürer – Eu fiz algumas questões, mas eu também, assim como Camile falou, poderia 

ter sido uma contribuição maior ainda. 

Liz – Eu considero que não só eu contribuí, mas a contribuição foi de ambos, de 

todos os partícipes aqui do grupo, até mesmo porque é a... (Intervenção Pollyanna – 

a Tarsila) a Tarsila (risos), a Tarsila, ela nos deixou tão assim, à vontade, assim, nós 

não tivemos, certo, receio de tecer algumas considerações da aula dela. Acho que 

isso nos possibilitou o encontro ser produtivo, porque, ela é tipo assim, ela sabe! Ela 

deixou, assim, a gente muito à vontade, para tecer essas considerações, e todos nós, 

dentro de cada possibilidade de cada um, pode contribuir para que o processo de 

reflexão e de interlocução pudesse acontece aqui no grupo ou na equipe. 

Todos admitiram ter colaborado em favor do desenvolvimento formativo e identitário 

dos parceiros, questionando, discutindo e refletindo juntos. Essas ações decorrentes do agir 

colaborativo, em reflexão, que desvela e inicia a aventura construtora de uma realidade 

composta de sujeitos, cujos processos identitários, que têm naquele agir um eixo norteador 

desse pequeno conjunto de professores, estão em processo de desenvolvimento de ethos 

colaborativo. 

Dentre as questões do reconstruir, a primeira diz respeito ao fato de termos sugerido 

formas alternativas que auxiliassem o professor a repensar e transformar a sua prática 

pedagógica: 

Pollyanna – esta se refere ao reconstruir. “Sugeri formas alternativas que 

auxiliassem o professor a repensar e transformar a sua prática pedagógica?” Sim. A 

meu ver todos nós fizemos sugestões que levaram e que levou a cada uma de nós 

mesmos a refletir sobre a nossa própria prática pedagógica. Fizemos com que a 

nossa colega Tarsila refletisse também sobre a sua prática como professora de Arte, 

naquela aula específica sobre o tangram.  

Manabu – Sim, concordo com a colega... Pollyanna, que se refere a esse processo de 

construção da reflexão também de formas alternativas, que auxiliem à colega 

Tarsila, na sua prática pedagógica, e, além do que, anteriormente ao que a colega 

Pollyanna falou, ela falou na interação, creio que eu contribui, explanando sobre a 

importância da afetividade, expressão corporal, dentre outros fatores. 

Anita – Sim, sugeri algumas formas.  
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Camile – Também acredito que tenha sugerido, embora, muitas vezes, essas 

sugestões [tenham vindo] assim em forma de questionamentos, mas de certa forma, 

foram sugestões que toda a equipe contribuiu. 

Frida – Sim, creio que sugeri muitas alternativas para contribuir com a formação e 

as próximas aulas da professora Tarsila. 

 Dürer – As contribuições aqui não foram nem só para Tarsila, mas eu acredito que 

mútuas, entre todos os partícipes. 

Liz – Sim, contribuí. 

A ação reconstrutiva é uma espécie de acabamento que coroa o tecido reflexivo. Nesse 

momento, a prática, o centro das ações reflexivas, os pontos que não ocorreram 

satisfatoriamente são alvos de sugestões reformulativas. Desse modo, a prática, ao ser 

desenvolvida, novamente, pode acontecer consoante as sugestões que lhe foram indicadas 

pelos partícipes. 

Os partícipes afirmaram ter colaborado com Tarsila, apresentando-lhe sugestões 

acerca de sua prática docente. Alguns dos pares, através de seus enunciados, como ocorreu 

com Dürer, conferiram relevo à reflexividade desta relação porque, ao colaborar com o outros 

sobre determinado tema, também estamos sendo beneficiados: 

Pollyanna – Última questão do reconstruir: Teça algumas considerações sobre o 

processo reflexivo por nós vivenciado. Bem, eu acho que cada um de nós passou por 

um processo de reflexão aqui; eu, de novo, me [manifesto]; cada questão que foi 

colocada aqui, todas me tocaram profundamente, porque, como professora 

formadora, aí, eu fico feliz quando você, quando vocês se saírem bem, e o contrário 

também é verdadeiro, porque eu também me sinto em uma condição de 

responsabilidade sobre o que acontece e sobre o que não acontece. Então, serviu 

para mim também, tudo o que foi levantado aqui, porque é uma forma que serve 

para um próximo momento, quando eu chegar lá de volta, na graduação, tentar 

promover essas reflexões. Serviu para que nós, cada um de nós tentássemos 

trabalhar a teoria e prática conjuntamente, e assim procurar meios de tentar aliar 

sempre a teoria em Arte a uma prática, de modo a facilitar o melhor entendimento 

pelo outro, no caso, o estudante. 

Manabu – Bom, as considerações que eu faço no que se refere ao processo reflexivo 

por nós vivenciado aqui, durante esse período, esse dia foi, eu diria que por um lado 

foi árduo, porque nós não só refletimos, mas também apreendemos, apreendemos 

um pouco mais ainda sobre a nossa vivência como professor de Arte; como o 

próprio que venha ajudar o processo de formação do nosso educando; e também foi 

um momento que eu diria que foi bastante enriquecedor, para que nós tratássemos 

dessas questões [...] algumas vezes tão, podemos dizer, complexas, para a nossa sala 

de aula. Mas as minhas considerações [...] que eu coloco aqui creio que foram [...] 

muito, muito esclarecedoras, muito ricas. É isso que eu queria falar. 

Anita – Bem, minhas considerações são mais a título de agradecimento, por estar 

refletindo sobre tudo isso, e não só refletindo, mas tentando mudar minha postura, 

como professora de Arte. 

Camile – Eu acho enriquecedor este momento, porque talvez, anteriormente, a gente 

possa até ter feito reflexões sobre nossa prática, mas, com tantos, não tanto, assim, 

com tantos questionamentos, também tendo oportunidade de ouvir o outro e ao 

mesmo tempo poder opinar sobre a prática do outro e esse confronto que a gente faz 

até da prática do outro e da nossa prática; acredito que enriquece o nosso trabalho, 
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porque mesmo que não tenha sido um tema abordado, pela gente, nas nossas aulas, 

mas no momento que a gente está vendo a edição das imagens, a gente começa a 

refletir também, se colocando no lugar do outro, para perceber o que a gente poderia 

estar fazendo diferente ou se faria do mesmo jeito do outro, então esse momento de 

reflexão é enriquecedor. 

Frida – É, eu gostaria de colocar que nós, como professores, nós precisamos uns dos 

outros e, muitas vezes, a gente faz nossos planejamentos solitariamente, com 

referência à nossa disciplina Arte. Uma vez Camile colocou que o professor de Arte 

é sozinho na escola; que, muitas vezes, só tem ele de professor de arte naquela 

escola, mas a gente enquanto equipe [...] pode estar se ajudando, quando um 

precisar, vamos dizer assim, de uma orientação. Ah! Eu quero trabalhar tal conteúdo 

na sala de aula, como é que eu faço? Como você já fez? Como poderia ser legal? 

Então eu acho que esse tipo de entrosamento entre os professores, eu acho que tanto 

é necessário como é uma forma de a gente poder dividir o que a gente acumula, 

porque, na nossa experiência pedagógica, a gente, eu acho que a gente acumula 

muita coisa boa, que a gente pode estar partilhando. 

Tarsila – As reflexões do que estão terminando agora nesse momento, tendo uma 

vista uma reflexão das práticas, que a gente vivencia, tem tudo a ver com a própria 

identidade do professor, e tudo relacionado com a nossa identidade tem a ver com a 

nossa construção, com a nossa reflexão, e que isso contribui de uma forma histórica, 

que a gente pode assim dizer, que, no momento, a gente está vivendo um momento 

histórico, na relação identitária do professor de Arte, e eu me sinto feliz de estar 

aqui, nesse momento, me fazendo presente. 

Dürer – A análise da aula de Tarsila, hoje já sendo a quarta análise de aulas, já por 

esse fato de já terem acontecido outras antes, então eu acho que foi até mais rica do 

que as anteriores, porque a gente já teve a experiência, a vivência das outras, embora 

cada uma fosse uma situação particular, mas a gente já trouxe as contribuições, os 

ganhos das reflexões feitas nas outras análises. Então, foi um momento enriquecedor 

como os anteriores; mas um momento também, digamos assim, que os 

questionamentos, os comentários da análise de hoje já foram bem mais profundos, 

bem mais elaborados, do que das anteriores, e isso só vem a contribuir com o 

trabalho da equipe, com a investigação de toda a equipe. 

Liz – As questões suscitadas no encontro de hoje foram bastante produtivas, o grupo 

todo, a equipe chegou assim ao ponto reflexivo de uma forma bem espontânea, onde 

cada um pode contribuir para não só a prática da Tarsila, mas a prática referente a 

cada proposta, cada professor; quer dizer, é uma aula, é algo que está externo ao que 

você assiste, mas que, na realidade, tem a ver com a sua relação também na sala de 

aula; e eu cheguei a observar a aula da Tarsila e procurar assim refletir, que muitas 

vezes nós apresentamos uma aula assim, daquele formato, embora a gente tenha 

tecido várias considerações, sugestões [sobre] o que poderia ter sido melhor. E 

muitas vezes a gente comete esses, alguns equívocos também dentro da sala de aula, 

e nós não temos uma pessoa para dizer: “olha você fez isso aqui”; mas os alunos, 

nossos educandos é que estão lá e que posteriormente que vai fazer essa avaliação, e 

que, muitas vezes, algumas coisas passam despercebidas, e a gente perde, assim, 

essa capacidade reflexiva que deve ser, cotidianamente, trabalhada dentro desse tudo 

fazer, do fazer pedagógico desse professor, dentro da sala de aula, e, com certeza, a 

partir, assim, de hoje, essas reflexões vieram acrescentar a toda a equipe, de uma 

forma, assim, bem significativa. Na minha prática, na minha atuação como 

professora, eu vou com certeza ser mais observadora, mais perceptiva para alguns 

fatos, algumas considerações, ou, assim, o recurso, refletir melhor aquele recurso 

que eu vou utilizar, dentro da sala da aula, ver melhor qual é o objetivo, tentar 

relacionar esse conteúdo com as demais áreas; desde que trabalhar com arte envolve 

uma proposta, assim, interdisciplinar, que de uma certa forma [...] se torna tão 

complexo, que é muito difícil também trabalhar com arte; eu me conscientizo mais 

ainda de que a Arte é uma disciplina muito difícil de ser trabalhada, porém é 

possível de ser trabalhada, mas é uma disciplina muito difícil, que exige do 

professor pesquisa, e muita perseverança. 
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Pollyanna - Agora a gente vai ouvir as considerações que a professora Tarsila vai 

fazer sobre tudo o que foi dito aqui sobre a aula do tangram coração partido. 

Tarsila - Bom, eu posso considerar que foi valiosa a minha reflexão, e essa 

colocação da minha prática para que outras pessoas contribuíssem nessa minha 

autoavaliação como professora. As questões levantadas eu coloco como sendo 

questões que eu vou reavaliar, que eu vou fazer questão de observar melhor, e, sem 

dúvida, foram positivas todas as colocações que me fizeram e eu considero que 

realmente é uma grande dificuldade trabalhar arte, nos dias atuais, onde a gente a 

cada dia se sente mais desvalorizada como professor de uma forma geral, e, em 

especial, professor de Arte! As considerações, tanto de ordem prática, como muitas 

vezes a questão mesma da solicitação da gente, enquanto ser humano, enquanto 

sujeito dentro da escola. 

Isto posto, queremos tocar, ao menos de leve, na questão que abre este momento 

reflexivo, o que tece o agir colaborativo? Diríamos, em primeira instância, que esse agir, a 

partir da prática docente desses professores, como exemplo da atividade diária, abre 

perspectivas de que as reflexões assumam caráter crítico, não somente pelas relações de 

pertinência, materialidade e causalidade, mas em função do formato problematizador, 

dialogal, capaz de levar ao confronto, o qual promove maior radicalidade analítica dos 

problemas detectados, maior percepção da mutabilidade conceitual e fenomênica, e aumento 

das chances de apropriação e de produção de conhecimento pelos sujeitos da ação reflexiva. 

Além desses, que a nosso ver têm caráter mais geral, ainda podemos citar a instigação incisiva 

sobre esses sujeitos da educação e sobre a sua função mediacional na relação 

identitário/alteritária com o conhecimento. O atrito ou conflito é característico de todo 

processo reflexivo; porém, é ele o responsável pelo brilho do foco desse momento – o agir 

colaborativo do sujeito, relativamente a seus pares. As autorreflexões geram análises que 

podem engendrar possibilidades multifacéticas do sujeito sobre seu agir, incidente na relação 

eu/outro, que a formação contínua abrange. Após o exercício desse agir colaborativo, bem 

como de sua reflexão, esse conjunto de professores vivencia a estreiteza complementar da 

relação identitário/alteritária, em uma vivência tão urgente no coletivo docente dessa 

categoria específica. Nesse processo, são lançados os fios para a tecedura de autogestão e de 

identificações colaborativas dos sujeitos da educação, necessárias a uma percepção e 

composição mais integradora da educação planetária. 

5.2 O que Tece o Agir Reflexivo? 

O agir engendrado nas teias das Sessões Reflexivas que perpassam todo o processo da 

investigação Colaborativa, em função de sua própria natureza reflexiva, revela o sujeito para 

si, e esse fato faz surgir o que nele se entretece – a revelação do outro. Essa relação eu/outro, 
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isto é, a relação identitário-alteritária advém da ação reflexiva do sujeito sobre si, sobre o 

entorno e sobre as práticas que sinergicamente o constroem. Essas frações do cotidiano 

apreendidas idiossincraticamente pelas ideias do sujeito, através do agir reflexivo é o que 

denominamos de conhecimento. Essa construção cognitiva, mesclada de fatores psicológicos, 

lógicos e históricos, contribui na composição dos processos identitários. Nessa costura em 

vai-e-vem, o homem se descobre ser de ação, de atitude, de capacidade para mudar, pelo 

menos, em pontos de sua prática que podem ser mudados, especialmente, os que tangem ao 

trabalho, que é social por excelência. O agir reflexivo tece o conhecimento do sujeito por ele 

próprio, em uma condição bastante oportuna para aprender, porque é somente na condição de 

sujeito que os humanos podem aprender. E o aprendizado, nesse caso, por ser advindo da 

prática social, a exemplo das práticas educativas, pode promover a condição anteriormente 

realçada – a condição de sujeito, que, conectado a essas práticas, as (des)(re)constrói e é nelas 

e por elas (des)(re)construído. A sistematização do agir reflexivo sobre tais práticas, de 

maneira frequente, possibilita ao sujeito compreender a si próprio, na mudança constante da 

vida, como sujeito do conhecimento e agente de transformação, inclusive de si próprio, em 

reinvenções contínuas, tanto como pessoa, quanto como profissional da educação estética. 



6 NOVAS TESSITURAS 

No que respeita a mim como pessoa, professora de Arte, investigadora, vivenciar este 

processo de abordagem colaborativa foi especialmente importante, pois ampliou horizontes 

nas mais diferentes áreas do saber, possibilitando-me maior capacidade de mediação. O 

exercício de tal abordagem nos faz perceber, nas práticas docentes em Arte e nas suas leituras, 

o vínculo que associa teoria e prática específicos, em conjugação aos eixos político e 

identitário, os quais devem reger-se pela ética. Além disso, esta tipologia de abordagem, 

embora exaustiva, porque longa, exige dos partícipes, sejam eles proponentes ou propostos, 

muita força de vontade, firmeza de propósito e disponibilidade de tempo. O processo implica 

em custos altos para sua execução (a videorregistrada); contudo, é muito gratificante, porque 

não é um processo que estanca no investigador, como acontece com muitos outros, a dinâmica 

característica envolve a todos. Esse processo, à medida que acontece, adensa a sensação do 

co-laborar com o Outro, do estabelecimento de uma comunidade reflexiva, que tem objetivos, 

metas a serem atingidas, não por uma só pessoa, mas pelos membros desta comunidade, que, 

no nosso caso, tem o nome de Equipe Tear. Mais que isso, a Abordagem Colaborativa 

contribui para a inclusão dos que a constituem em uma comunidade, dentre outras, visa à 

produção de conhecimento, o que indicia leitura da realidade em que estamos inseridos, 

examinando o contexto no sentido de melhor compreensão e interferência, as quais são 

conquistas que podem ser advindas da reflexão crítica. Portanto, há duplo benefício, tanto por 

parte do partícipe proponente como dos partícipes propostos. 

O conhecimento sobre a prática docente em Arte, compartilhado e urdido nas relações 

interdiscursivas, é muito intenso, pois ele advém de práticas interativas, refletidas 

sistematicamente pelos parceiros, que, além dos pontos comuns, põem em pauta o que 

Bakhtin denomina de excedente de visão, que amplia as percepções e, às vezes, as 

informações sobre o tema discutido. O exercício reflexivo promove também a possibilidade 

de posicionamentos múltiplos, dentre eles um especial, o da vicariedade, o de posicionar-se 

no lugar do outro, o que multiplica as vivências de cada um pelas trocas que este 

posicionamento desencadeia. 

Esses espaços de conhecimento compartilhado ainda podem promover o 

desenvolvimento, além dos laços cognitivos, um estreitamento dos laços afetivos entre os 

partícipes, o sentimento de pertença, o respeito às individualidades e a vivência na força que 

reside no continente das ações partilhadas. Como resultado dessa percepção do Outro, temos 
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uma melhor visão de nós mesmos, isto é, temos uma melhor leitura dos nossos próprios 

processos identitários. E nesse jogo tenso eu-outro, a percepção de totalidade se vivifica na 

interdependência do entretecimento das múltiplas histórias dos sujeitos envolvidos. É nesse 

momento prenhe de incertezas, de identificações fugidias, processos identitários mutantes, 

que buscamos o cruzar de ideias e ações para empreendermos a luta para maior valorização da 

categoria, como forma identitária social, pela articulação de uma política melhor 

fundamentada em princípios éticos.  

A vivência nesses espaços de reflexão partilhada, um dos pressupostos da abordagem 

colaborativa, faz-nos expandir os horizontes do conhecimento, de desejo de emancipação, de 

transformação, enfim, do reinventar-se, conscientemente, pautado na mediação, com os pares, 

de forma investigativa mais equânime para ambas as partes  proponente e proposto. Além do 

exposto, há que se destacar o diálogo entre os diversos planos: individual, social e cultural. 

Após esse périplo pelos fios históricos, lógicos e psicológicos, nos sentimos mais 

confortáveis para afirmar a prática docente como instância heurística, que, ao ser submetida 

ao exercício da reflexão crítica sistemática, converte-se em práxis, que, por seu turno, pode 

vir a ser rica fonte de conhecimento. 

Ad-mirada pela perspectiva do conhecimento, a práxis docente apresenta-se como fios, 

com os quais podemos tecer conhecimento em múltiplas perspectivas e em diferentes planos 

dos saberes humanos, para, a partir deles e através deles, formular novas re-admirações. De 

posse desses muitos olhares, o professor interage, dialeticamente, com a prática docente, pois 

ocorrem processos mútuos de (des)(re)construção e, consequentemente, de re-invenção dos 

processos que dialogam entre si e/ou estão, de algum modo, encadeados, tal como ocorre nos 

sistemas vivos, os quais são capazes de retroalimentar-se. Em suma, os conhecimentos 

advindos da prática docente compreendem as esferas pessoais, sociais e organizacionais, de 

um todo processual regido pelo princípio da enação, cujas transformações não só têm efeito 

reflexivo, como também geram transformações outras; dentre elas, pontuamos as incidentes 

nos processos identitário/alteritários, transformando-os, reconfigurando-os. 

No que se refere a essa última, o professor percebe, logo de início, nesse todo 

contextualizado, a teia relacional que lhe confere unidade na diversidade, e, sobretudo, se 

percebe ser relacional. E para nós, essas perspectivas produzem transformações qualitativas 

na maneira de os professores perceberem como pessoas, cidadãos, profissionais engajados no 

desenvolvimento e reinvenção prudente e ética de si e do outro. Após essas discussões, nos 

vem à tona a indagação de Hall (2000, p. 109): “quem nós podemos nos tornar”, que nos leva 

a vislumbrar as reinvenções que podemos promover nos diferentes planos dimensionais 
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humanos, e conscientemente lançarmos mão da nossa historicidade? Estão em jogo, nessa 

perspectiva, conhecimentos e a habilidade de estabelecer nexos, bem como o uso da prudência 

e da ética, quando da reinvenção que deles deriva. 

Tal reinventar-se sinaliza para a vontade de investimento na formação continuada; 

nesse caso, ao “final” dos trabalhos, três, dos oito partícipes, ou seja, aproximadamente 33% 

deles prestaram provas para Mestrados em Educação e História, outros já estão empenhando-

se em delinear seus projetos para também pleitearem uma vaga. Esse reinventar-se pode ser 

lido como ação política, sob o ponto de vista da ação, incidência social ou mobilização desses 

professores, gerada na/pela investigação, no sentido de que investissem em um Mestrado. 

E esse sentimento fez com que três das partícipes prestassem as provas para 

Mestrados, duas chegaram até a última prova, e uma hoje está engajada no Mestrado em 

Educação da UFPI.  

É na partilha que nos contaminamos com o Eros, que aparece nas teorizações 

readeanas, com seu fogo co-criador e re-criador, para nele (des)(re)construirmos nossas 

práticas socioeducativas, culturais, no ensinar e no aprender Arte. Como resultado desse 

processo (des)(re)construtivo, em meio às muitas descobertas possíveis, está a 

indissociabilidade da relação identitário/alteritária, cujo trabalho conjunto é capaz de 

promover mudanças urgentes, possíveis e necessárias, além da descoberta de que tais 

mudanças podem e devem ser promovidas por nós mesmos, organizados política, social e 

culturalmente. 

Ao longo dos estudos que uma investigação dessas imprime, nos inclinamos para 

maiores aprofundamentos na rubrica da videoformação, no processo de ensino e de 

aprendizagem em Arte, mediante a Análise Crítica do Discurso, ACD, na qual o discurso é 

prática social, vista tridimensionalmente, como: texto; prática discursiva de contexto social 

concreto; exemplo de prática social constituinte de identidades, práticas e relações, sob a ótica 

do aprendente (formando da Licenciatura em Artes Visuais), o qual consistiria em 

investigação longitudinal. Assim, teríamos história de formação em que a política, as questões 

identitário/alteritárias e outras seriam discutidas desde o ingresso dos estudantes até as últimas 

disciplinas do curso de graduação, cujo videorregistro aconteceria em momentos a serem 

escolhidos e acordados pelos partícipes, de modo a investigarmos: que mudanças 

poderíamos observar? Seriam novas investigações com a abordagem colaborativa, doravante 

com possibilidades de discutir desde cedo, o aprender a aprender sobre o ensino da Arte. 

Outra possibilidade passível de ser explorada pelo texto híbrido (visuoverbal), inter e 

trans semiótico, regido pela cinestesia típica do videorregistro, trata-se do tema que nos tocou 
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particularmente em meio às diferentes modalidades interativas, o silêncio associado à 

gestualidade, mais precisamente, gostaríamos de investigar o silêncio nos processos 

educacionais, não necessariamente restritos à sala de aula, poderiam acontecer em outros 

lugares de cunho formativos (fóruns, seminários etc.). 

Não reivindicamos apenas uma nomenclatura vazia de significado à frente de uma 

atividade que quer ser profissional. Acreditamos que somos consciência identitária forjada na 

intersubjetividade, na qual a palavra tem lugar de destaque, por isso é que desejamos, sim, um 

nome para a nossa atividade que reflita as bases teórico-metodológicas com as quais nos 

identifiquemos em atitude de desenvolvimento ético-político, nas lutas de valorização que a 

profissão impõe atualmente. Tal nome espelharia não só a referência identitária, ideológica, 

ética, intercultural do ensino e da aprendizagem da Arte, mas, sobretudo, fosse resultado de 

profunda e conscientemente atitude de reflexão crítica pela categoria sobre a realidade de 

trabalho a partir de suas bases conceituais e epistêmicas, com vistas à construção de seres 

humanos melhores, mais felizes e promotores de um mundo de paz. 

Isto posto, não visamos grandes revoluções, repentinas, embora necessárias e urgentes, 

mas cremos na grandeza e na prudência das revoluções moleculares, termo guattariniano, que 

revela a união de pequenas forças em rede, ao tempo em que se espraiam em conexões 

múltiplas. 

No que tange às tendências dos professores com os quais trabalhamos, percebemos 

que muitos ainda apresentam hibridismos conceituais e de embasamento teórico, fruto não só 

do momento transicional por que passamos, os quais são característicos do que entendemos 

como sendo contemporaneidade, mas também porque estes professores passaram, ao longo de 

sua formação, por tendências formativas diversas, o que, por certo, influiu e ainda influi no 

processo de ensino empreendido por esses professores. Por essas razões, observamos, muitas 

vezes, em suas práticas discursivas, embora compreendidas como contemporâneas, evidências 

de afloramentos dessas heranças vividas. Essas evidências apresentam-se em irrupções 

episódicas ou não, nas práticas desses professores. Assim, acreditamos que estes episódios 

serão rareados com o amadurecimento que a reflexão crítica sistemática confere. Dessa forma, 

haverá maior coerência e convergência entre teoria e prática no ensino da Arte desses 

partícipes. 

A história do ensino da Arte no Brasil é relativamente recente, se comparada à de 

muitos outros países; por este motivo, com o aumento da quantidade e da qualidade dos 

professores de Arte em nível nacional, estas dúvidas serão contornadas; então, vão surgir 

novas dúvidas juntamente com os novos tempos que advirão. 
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Percebemos, nessa investigação, que os processos identitários, as práticas docentes em 

Arte e o conhecimento compartilhado estão imbricados entre si, influenciando-se e 

reconfigurando-se mutuamente. Portanto, podemos afirmar que a Investigação Colaborativa 

oportunizou o estabelecimento de espaços dialógicos ou interlocutivos, que, orientados pela 

reflexão sobre a prática docente em Arte dos professores abordados nas análises, geraram 

conhecimento compartilhado, que consistiram em fatores incidentes e de inferência nos 

nossos processos identitários mediados pela trama discursiva. E nesse tecer, tais processos 

podem sofrer pronunciada mudança. Por tudo o que foi posto, é que nos valemos do 

depoimento de Anita, constante no último encontro da equipe, como forma de evidenciar as 

transformações pelas quais passamos durante o processo: 

Quando a gente começou o trabalho de equipe, foi um dos momentos que eu estava 

desistindo de dar aula, de ser professora. Então, eram dias que para mim... muito... 

acho que até vocês perceberam que as minhas colocações eram... será que esta 

questão de dizer que estávamos lutando, muito bonito, essas coisas que a gente fala 

sempre. Lutava, lutava e... não via sentido no que estava fazendo. Foi uma época em 

que eu já estava decidindo deixar a sala de aula. E aí, com a equipe, eu comecei a 

repensar nessas questões, e uma das palavras que me fez mais ainda repensar foi 

quando foi colocado, não sei se foi por Pollyanna, a questão do (des)construir. É por 

isso que hoje fiz umas perguntas para Georgina sobre esse (des)construir. Então eu 

tive que desconstruir muita coisa para poder estar aqui hoje [última sessão 

Reflexiva]. Estou começando a construir, está sendo muito difícil, mas também 

muito bom. Coisa que não era realidade quando eu comecei a participar da equipe. E 

aí, assim, essas transformações foram acontecendo, houve coisas que contribuíram 

para essa crise na minha vida. Foram dias de reflexão, não só aqui, mas em casa e no 

trabalho, que fizeram com que eu valorizasse aquilo que tenho, aquilo que construí e 

(des)construí também. Então essa valorização me fez persistir, essa persistência se 

tornou esperança, e talvez essa esperança tenha se tornado algo que para mim é 

muito importante. É sempre bom lembrar que as coisas que mais importam para a 

gente são aquelas que dão um pouquinho mais de trabalho. Enfim, para mim, foi 

uma questão de vida ou morte, no sentido da profissão e no sentido da identidade, 

não só da identidade profissional, mas da identidade como pessoa, porque eu não me 

vejo fora da sala de aula. 

Esse relato tem grande importância, pois, como partícipe proponente, vemos que nossa 

proposta teve fundamento, e beneficiou, por aclarar e organizar as ideias de muitos dos que 

dela participaram. Ademais, estas discussões desencadearam motivações para maior 

investimento na formação continuada, como podemos perceber nas palavras de Anita:  

[...] são tantas as barreiras que a gente tem que enfrentar, que tá sendo muito difícil, 

mas acho que a gente tá superando muita coisa. Então, acho que o grupo me ajuda, 

a... a... vamos dizer assim, a me manter firme na posição de querer fazer um 

Mestrado, coisa que eu jamais cogitaria, sem o grupo [grifo nosso].  

Ao nos reportarmos para os processos identitários, é oportuno lembrar que a ideia 

primeira era de trabalhar com professores leigos em Arte, para nós, o nosso trabalho com eles 
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estaria melhor representado, uma vez que a maioria dos professores que ministram aulas de 

Arte nas escolas públicas e privadas é licenciada em outra área ou mesma área, mas outro 

curso, daí o termo leigo por nós usado. Logo após o nosso convite, contamos com alguns 

representantes dessa categoria, nos primeiros encontros, mas, apesar de nossos esforços na 

tentativa de mantê-los na equipe, aos poucos, eles foram abandonando um a um as discussões. 

Talvez a resposta para esta atitude estivesse contida na maneira corriqueira de esses 

professores se apresentarem para seus pares: “eu estou professor de Arte”, uma frase que 

denuncia o esquivamento da culpa por tentar sê-lo, pelo menos de maneira vicariamente leiga. 

Esta é uma marca identitária muito fraca, e a formação continuada deriva de 

(des)(re)construções e adensamentos de posturas profissionais, que requerem motivações em 

intensidades altas, sem intermitências, pois o caminho da tenacidade e persistência da 

construção identitária é longo e árduo, especialmente, no caso das formas identitárias sociais, 

nas quais o coletivo, o partilhado pela categoria é determinante para a sua sobrevivência 

enquanto profissional. 

Outro ponto a ser destacado versa sobre o amadurecimento da Equipe. 

Amadurecimento este que, mesmo no início, já era pronunciado, conforme o relato de Frida:  

É... O mais importante aqui nessa Sessão Reflexiva é entrar em contato com a 

realidade do outro. Porque a gente tem uma ideia de prática, de “práxis”, vamos 

dizer assim, em relação a nós mesmos e em relação ao que a gente viu, e não a 

realidade do outro; e isso, no meu entender, faz com que a gente parta para uma 

ação, de alguma forma, ou uma ação ligada à transformação do modo de pensar, ou 

mesmo uma ação de se unir em prol de minimizar tantas adversidades, que o outro 

encontrou para realizar o seu dia-a-dia de professor. Acho que dentro dessa ação, 

dentro dessa reflexão, ação-reflexão-ação, a gente pode até chegar, um dia, a 

concretizar a própria, a nossa ANARTE, de forma que ela seja um instrumento de 

luta para minimizar essas adversidades [grifo nosso].  

Conforme nosso modo de ver, esse sentimento gregário, apontado por Frida, foi 

construído na associação e fortalecido pelo espaço interativo formado  a Equipe Tear. 

Acrescente-se que os motivos apresentados foram, por mim, pessoa e profissional, 

mais do que nunca, vistos e vivenciados em todas as necessidades que se nos apresentaram. 

Esses lugares interativos nos fazem refletir sobre as nossas práticas cotidianas e sobre a 

formação institucional nas universidades; o quanto precisam ser estreitados os laços entre 

estas e as escolas, para que, desse modo, o ensino da Arte seja realmente vivenciado como 

conhecimento, a qualidade do ensino da Arte seja incrementada, e o professor de Arte seja 

valorizado pela sociedade, pois só desta maneira haverá a leitura sensível e (re)criativa de 

mundo. Acredito que essa não foi uma visão solitária, posto que todos nos 

(des)(re)construímos uns aos outros, e aprendemos que as formas identitárias sociais só serão 



414 
 

conquistadas do modo que desejamos, bem mais amplas do que o que ora temos, quando 

houver investimento na formação continuada, e nos organizarmos política e socialmente. Tal 

afirmativa se embasa na estreita relação entre formas identitárias sociais, prática docente e 

conhecimento advindo da formação continuada. Estes fóruns de interação geram laços 

afetivos, de pertencimento, de filiação cognitiva, teórica e política, que sinalizam para a 

organização sociopolítica dos envolvidos. 

Sabemos que as discussões sobre estes temas estão longe de esgotar-se, e que há 

necessidade de estudos mais aprofundados, no aqui e no agora, porque há urgência deles, 

nesse campo, para que tenhamos algum avanço na conquista por melhores condições 

individuais, sociais e organizacionais dessa categoria profissional. 
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