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A VIDA VERDADEIRA 
 

Thiago de Mello 
   

Pois aqui está a minha vida. 
Pronta para ser usada. 

Vida que não guarda 
nem se esquiva, assustada. 

Vida sempre a serviço da vida. 
Para servir ao que vale 

a pena e o preço do amor 
  

Ainda que o gesto me doa, 
não encolho a mão: avanço 

levando um ramo de sol. 
Mesmo enrolada de pó, 

dentro da noite mais fria, 
a vida que vai comigo é fogo: 

está sempre acesa.  
 [...] 

 O que passou não conta ?, indagarão 
as bocas desprovidas. 

Não deixa de valer nunca. 
O que passou ensina 

com sua garra e seu mel.  
  

Por isso é que agora vou assim 
no meu caminho.  

Publicamente andando 
Não, não tenho caminho novo. 

O que tenho de novo 
é o jeito de caminhar. 

Aprendi (o que o caminho me ensinou) 
a caminhar cantando 
como convém a mim 

e aos que vão comigo. 
Pois já não vou mais sozinho.  

 [...]  
Vida, casa encantada, 

onde eu moro e mora em mim, 
te quero assim verdadeira 

cheirando a manga e jasmim. 
Que me sejas deslumbrada 

como ternura de moça 
rolando sobre o capim.  

  
Vida, toalha limpa 

vida posta na mesa, 
vida brasa vigilante 

vida pedra e espuma 
alçapão de amapolas, 

sol dentro do mar, 
estrume e rosa do amor: 

a vida. 
Há que merecê-la!
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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar quais são as necessidades formativas 
dos(as) professores(as) de Artes de escolas municipais de Natal/RN que atuam nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental. A pesquisa está pautada na abordagem 
qualitativa e a investigação caracteriza-se como uma pesquisa-ação de inspiração 
colaborativa, marcada pela colaboração entre todos os envolvidos e a reflexão sobre 
a prática. Desenvolvido com quatro professoras de Artes da Rede Municipal de 
Ensino de Natal/RN, o presente estudo oportunizou um (re)pensar acerca da prática 
docente em Artes, discutindo a formação das professoras e refletindo, juntamente 
com elas, sobre o seu percurso acadêmico e profissional. Discutiu-se as motivações 
para a docência e a forma como as professoras foram se constituindo professoras 
de Artes, apresentando ainda as contribuições e limites dos cursos de graduação e 
abordando os saberes experienciais como possibilidade de formação. A pesquisa 
apontou como principais necessidades formativas o conhecimento acerca do 
desenvolvimento e da aprendizagem da criança e a necessidade de uma proposta 
curricular de artes para os anos iniciais do Ensino Fundamental. A partir desses 
dados, construiu-se um contexto reflexivo com as professoras colaboradoras na 
perspectiva de ressignificar a prática docente de Artes nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. Ao final, conclui-se que a formação do professor de Artes deve ser 
ampla e envolver não só os conhecimentos a respeito da arte, mas também os 
saberes relativos à infância. Evidencia-se, também, que é preciso pensar em 
reformulações curriculares nas licenciaturas, além da realização de uma formação 
contínua para os professores que já estão atuando na docência. Em relação à 
proposta curricular de Artes, defende-se que seja elaborada a partir de um trabalho 
que integre representantes da Secretaria Municipal de Educação, das instituições 
formadoras e de pesquisa e dos(as) professores(as) que atuam neste nível da 
Educação Básica. Por fim, ressalta-se que a arte é essencial em todos os níveis do 
Ensino Fundamental, desde os primeiros anos, devendo ser ensinada e aprendida 
desde a infância.  
 
Palavras-chave: Ensino de Artes. Ensino Fundamental. Prática Docente. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper aims to investigate the formative needs of Elementary School Arts 
teachers at municipal public schools in Natal, Rio Grande do Norte, working in the 
initial grades. The research was developed using the qualitative approach and the 
investigation can be classified as an action research-inspired collaborative, 
distinguished by mutual collaboration among all participants, as well as a reflection 
upon their practice. Conducted with four Arts teachers of Municipal Education de 
Natal/RN, this work triggered a (re)thinking of teaching practice in Arts, discussing 
the teachers' formation and encouraging a group reflection about their academic and 
professional path. Their motivation towards teaching was also discussed, as well as 
the way their progress as Arts teachers and the contributions and limits of college 
education, also including experiential knowledge as a possibility of formation. The 
main formative needs suggested by the research were knowledge on child 
development and child learning, and the need of an Arts curriculum proposal for the 
initial grades of Elementary School. From those data, a reflexive context was built 
with the participant teachers to give a new meaning to Arts teaching practice in the 
first years of Elementary School. Finally, it was shown that the Arts teacher formation 
must be broad and involve not only specific knowledge on Arts, but also knowledge 
about childhood. It was also clearly shown that a curriculum review in education 
undergraduate courses must be considered, besides the offering of a continual 
formation to teachers already giving classes.  Concerning the Arts curriculum 
proposal, it should be done  based on a work joining officials of Municipal Education, 
research and formation institutions and teachers working in the first years of  
Elementary School. Finally, the work highlights the Arts are essential in all levels of 
Elementary School, since its first years, and it must be taught and learnt since 
childhood. 
 
Key Words: Arts Teaching. Elementary School. Teacher Practice. 
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1 O ENSINO DE ARTES NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

CONTEXTUALIZANDO A QUESTÃO DE ESTUDO 

 

 

Arte não é apenas básico, mas fundamental 
na educação de um país que se desenvolve. 
Arte não é enfeite. Arte é cognição, é 
profissão, é uma forma diferente da palavra 
para interpretar o mundo, a realidade, o 
imaginário, e é conteúdo. Como conteúdo, 
arte representa o melhor trabalho do ser 
humano.  

Ana Mae Barbosa 
 

 

 A arte é uma linguagem própria do ser humano, e como tal, é uma atividade 

essencialmente social, produzida pela, e para a sociedade. Na arte rompem-se as 

fronteiras entre a razão e a emoção, a realidade e o imaginário, o feio e o belo. Arte 

é também conhecimento que abre perspectivas para uma compreensão de um 

mundo onde a dimensão poética esteja presente. A arte amplia a sensibilidade, a 

percepção, a reflexão e a imaginação. De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) de Arte: 

 

 

O ser humano que não conhece arte tem uma experiência de 
aprendizagem limitada, escapa-lhe a dimensão do sonho, da força 
comunicativa dos objetos à sua volta, da sonoridade instigante da 
poesia, das criações musicais, das cores e formas, dos gestos e 
luzes que buscam o sentido da vida. (BRASIL, 2001a, p. 21). 

  

 

 Por muito tempo nossa estrutura curricular baseou-se na separação entre 

emoção e razão, éramos levados a acreditar que a atividade emocional era 

separada da atividade racional, porém, hoje, apesar de ainda muito presente, essa 

visão está cada vez mais perdendo espaço. Nessa perspectiva, o ensino de Artes1 

ganha status e espaço nos currículos, pois a arte é, por excelência, a linguagem 
                                                 
1 Utilizamos a expressão ensino de Artes em conformidade com o parecer nº. 22/2005, do Conselho 
Nacional de Educação, que passou a designar a área curricular por Artes, em substituição ao termo 
Educação Artística. Nos demais casos, quando nos referimos à linguagem, empregamos o termo 
arte, com inicial minúscula e no singular. 
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onde todas as dimensões do ser humano se manifestam, incluindo a emoção, a 

razão, a criatividade e a capacidade de aprendizagem e de interação, além da 

qualidade singular de comunicação que a arte propicia entre as pessoas. 

 Muitos autores, pesquisadores, educadores e artistas já questionaram a 

importância e a necessidade da arte na educação, buscando, nos diversos estudos 

sobre a humanidade, as razões do fascínio que a música, a imagem, o movimento 

da dança e a magia da representação exercem sobre crianças, jovens e adultos. 

Ernst Fischer (A Necessidade da Arte, 1963), Louis Porcher (Educação Artística: 

Luxo ou Necessidade, 1980), e Duarte Jr. (Por que arte-educação?, 1983), foram 

alguns desses pesquisadores que contribuíram positivamente para a afirmação da 

importância da arte na educação. Suas teses, tão difundidas nas décadas de 1970, 

1980 e 1990, hoje se mostram ultrapassadas, mas isso não significa que não 

tenham mais validade, ao contrário, é um sinal de que já superamos esse impasse e 

uma evidência de que o reconhecimento da importância da arte já é uma realidade, 

ao menos na legislação educacional. 

 Isso ocorreu porque, a partir destes e de outros estudos, muitas discussões 

e debates no meio educacional, o ensino de Artes passou a se constituir como área 

de ensino, sendo componente curricular obrigatório na Educação Básica, conforme a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB nº. 9.394/96, em seu artigo 26, 

parágrafo 2º: "O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 

diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural 

dos alunos" (BRASIL, 1996).   

 Os atuais estudos sobre o ensino de Artes (BARBOSA, 2002, 2008) revelam 

como esta área de conhecimento vem passando por transformações, que se 

refletem tanto nas concepções e propostas metodológicas para a área, quanto nos 

termos normativos que regulamentam a sua prática escolar. Delineia-se um 

redirecionamento deste ensino, voltando-o para o resgate dos conhecimentos 

específicos da arte, em cada linguagem artística. A esse respeito Barbosa diz que: 

 

 

A arte na educação, como expressão pessoal e como cultura, é um 
importante instrumento para a identificação cultural e o 
desenvolvimento individual. Através da Arte, é possível desenvolver 
a percepção e a imaginação para apreender a realidade do meio 
ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a 
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realidade percebida e desenvolver a capacidade criadora de maneira 
a mudar a realidade que foi analisada. (BARBOSA, 2008, p. 99-100). 

 

 

 Consideramos, por conseguinte, que a arte é essencial para o processo de 

desenvolvimento humano, e sua aprendizagem, nas diversas linguagens que a 

constitui, como as artes visuais, dança, música e teatro, é imprescindível se 

almejamos uma educação comprometida com os desafios da contemporaneidade, 

onde a criatividade e a reflexão ocupam um espaço maior que a reprodução e a 

conformação, uma educação que visa o desenvolvimento pleno das pessoas. 

Segundo Martins, Picosque e Guerra (1998, p. 46), a arte constitui-se como “um 

modo único de despertar a consciência e novos modos de sensibilidade. Isso pode 

nos tornar mais sábios, seja sobre nós mesmos, o mundo ou as coisas do mundo, 

seja sobre a própria linguagem da arte”. 

 Apesar do reconhecimento que o ensino de Artes vem obtendo e do espaço 

já conquistado nos currículos oficiais, ainda são necessários estudos e pesquisas 

que ajudem a consolidar esta área de conhecimento. 

Nas últimas décadas, a pesquisa educacional brasileira vem abordando um 

grande número de problemas relacionados à formação e à prática docente de 

educadores que atuam no Ensino Fundamental, no entanto, quando a área de 

estudo é o ensino de Artes, o número de produções ainda é relativamente modesto, 

e o que temos visto e ouvido nos fóruns de discussões que tratam da temática acima 

mencionada, é que ainda existe uma precariedade e fragilidade muito grande de 

pesquisas na área. 

Os estudos nesse campo, porém, são fundamentais para validar saberes 

mobilizados pelos professores em sua prática, para que estes saberes não fiquem 

confinados somente ao campo fechado da prática individual, mas possam servir, 

usando a terminologia de Gauthier (1998, p. 111) como "reservatório público de 

conhecimentos". 

 No município de Natal, o ensino de Artes nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano), foi implementado no currículo como disciplina 

(ministrada por professores de Arte habilitados) a partir do ano de 2006. No entanto, 

apesar de necessária, esta legalidade pôs em evidência diversas contradições entre 

as orientações da LDB, a formação dos professores, e sua prática docente. Os(as) 
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professores(as) de Artes, que possuíam uma prática de trabalho voltada para o 6º ao 

9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio, estão enfrentando um período de 

adaptação e novas aprendizagens para atuarem nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  

 As dificuldades enfrentadas pelos(as) professores(as) começaram a ser 

socializadas em encontros de planejamento nas próprias escolas e em outros 

espaços de discussão, inclusive reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de 

Educação. É claro que temos consciência de que, no seu dia a dia, o(a) professor(a) 

de Artes, para dar conta da complexidade da prática docente, mobiliza uma gama 

variada de saberes e, muitas vezes, ele(a) não está suficientemente bem preparado 

para lidar com todas as situações enfrentadas. Porém as queixas tornaram-se muito 

frequentes e também muito parecidas, evidenciando que as dificuldades não eram 

de apenas um(a) ou outro(a) professor(a), mas de grande parte do grupo. 

 Considerando que é na ação que o(a) professor(a) se constrói como docente 

e vai aprendendo e apreendendo a prática a partir do conjunto de saberes oriundos 

de fontes diversas (formação inicial e continuada, currículo e socialização escolar, 

experiência na profissão, cultura pessoal e profissional, aprendizagem com os 

colegas da profissão, etc.), justifica-se plenamente pensar e repensar a prática 

docente no ensino de Artes nos anos iniciais do Ensino Fundamental, verificando as 

relações entre a formação, a teoria e a prática do ensino de Artes nas escolas, pois 

de acordo com os PCN de Arte “No ensino de Arte no Brasil observa-se um enorme 

descompasso entre as práticas e a produção teórica na área, incluindo a 

apropriação desse conhecimento por uma parcela significativa dos professores” 

(BRASIL, 1998a, p. 29). 

 Compreendendo a necessidade de consolidar o ensino de Artes como 

componente curricular nos anos iniciais e assegurar o espaço conquistado no 

currículo da Rede Municipal, desenvolvemos esta pesquisa, buscando compreender 

quais são as necessidades formativas dos(as) professores(as) de Artes dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Natal, construindo um 

contexto reflexivo com estes(as), na perspectiva de ressignificar a sua prática 

docente. 

 Entendemos que a análise de necessidades formativas, como uma 

possibilidade de investigar quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelos(as) 

professores(as) decorrentes da sua formação, pode contribuir para a melhoria da 
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prática docente e da reformulação e avaliação de programas de formação inicial e 

continuada. Portanto, concordamos com Rodrigues (2006), que, em seus estudos 

acerca da prática docente e das necessidades formativas, afirma que: 

 

 

Pressupondo que a formação de professores é uma actividade 
susceptível de recolher apoios importantes da sua racionalização, 
que, porém, não esgota a sua problemática, parece razoável aceitar 
que a análise de necessidades de formação seja destacada como 
um instrumento heurístico capaz de fornecer informação pertinente 
para as tomadas de decisão quer na concepção, quer na 
implantação, quer na regulação, quer ainda na avaliação final de 
qualquer projecto ou acção de formação, seja no plano macro, meso 
ou micro-decisório. (RODRIGUES, 2006, p. 113). 

 

        

 É claro que temos consciência das limitações desta pesquisa, e sabemos 

também que a sua mera realização e divulgação não garantirá mudanças na 

formação e na prática docente em Artes, mas ambicionamos que nossos estudos 

possam provocar reflexões que, por sua vez, possibilitem a busca de mudanças e 

melhorias no ensino da arte.   

Assim sendo, a questão que passou a nortear nosso estudo é a seguinte: 

Quais são as necessidades formativas dos(as) professores(as) de Artes de 

escolas municipais de Natal/RN que atuam nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental? 

Desta forma, o objeto sobre o qual investigamos buscou colocar em 

evidência a especificidade da prática educativa do(a) professor(a) de Artes nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, para isso, propusemos os seguintes objetivos: 

•  Investigar quais as necessidades formativas dos(as) professores(as) de 

Artes de escolas municipais de Natal/RN que atuam nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

•  Construir um contexto reflexivo com os professores colaboradores na 

perspectiva de ressignificar a prática docente em Artes nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Assim, propomos através deste trabalho contribuir para um entendimento 

mais profundo da temática investigada, verificando quais são as necessidades 

formativas dos(as) professores(as) de Artes que atuam nos anos iniciais do Ensino 
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Fundamental nas escolas municipais de Natal/RN, mas também provocar a reflexão 

acerca da prática docente entre esses(as) profissionais, a fim de que se tornem cada 

vez mais aptos(as) a desempenhar sua função como um dos atores do processo de 

ensino e aprendizagem. 

 Quanto ao interesse pelo tema, convém resgatar minha2 formação em Artes 

(Licenciatura em Educação Artística) e, principalmente, minha prática docente nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, que oportunizaram reflexões acerca da 

significação da arte e, sobretudo, acerca do ensinar e do aprender Artes.  

 Acredito que os primeiros fatos que me conduziram à profissão de 

professora de Artes ocorreram quando eu tinha onze anos de idade, quando ainda 

cursava a 5ª série do 1º Grau, no interior do Mato Grosso. Neste ano, 1985, comecei 

a estudar piano em uma escola de música que chegava à cidade, no início era 

apenas uma atividade complementar, pequeno luxo de família mediana do interior, 

no entanto, com o passar do tempo, o interesse pela música foi crescendo e o 

estudo do piano foi se apresentando como uma opção profissional.  

 Ao concluir o 1º Grau ingressei no curso de Magistério, a melhor maneira de 

cursar o 2º grau sem sair de casa e ainda ter uma profissão. Mas foi a paixão pelo 

piano e a vontade de fazer um curso superior que me conduziram até à 

Universidade, com o ingresso, em 1992, no curso de Educação Artística – 

Habilitação em Música, na Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), em 

Cuiabá, capital do estado. Fazer um curso de graduação era uma grande realização 

pessoal e também familiar, pois apesar de ser a caçula de três filhos, eu era a 

primeira a ingressar em um curso superior. 

 Na verdade, eu queria muito continuar os estudos de música, e cursar a 

licenciatura em Educação Artística foi a maneira que encontrei para realizar este 

sonho, já que a habilitação oferecida pela UFMT era em música e não havia, na 

região, curso de bacharelado em música. Porém, durante o curso de graduação, de 

1992 a 1996, além de aprofundar os meus conhecimentos na área musical, fui 

desenvolvendo o gosto pelo ensino da Arte. Foi um período de grande crescimento 

pessoal, onde atuei intensamente no movimento estudantil como diretora do Centro 

Acadêmico de Artes e do Diretório Central dos Estudantes, participando de 

                                                 
2 Por compreender que a descrição da minha formação e das motivações pessoais que me 
conduziram a estes estudos constituem aspectos pessoais, utilizarei os pronomes na primeira pessoa 
do singular. 
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encontros e congressos em nível local e nacional, além de atos que defendiam a 

inclusão do ensino de Artes e da Educação Física na LDB, que, em sua primeira 

versão, excluía a obrigatoriedade destas disciplinas na educação básica. Concluí a 

licenciatura em Educação Artística na mesma época em que foi sancionada a LDB 

nº. 9394, que tornou obrigatória a disciplina de Arte na educação básica, no final de 

1996.  

 Convencida de que queria atuar como professora de Artes no ensino regular, 

sem deixar, porém, de dar aulas de piano, iniciei meu percurso profissional como 

professora de Educação Artística, forma como ainda era denominada a disciplina. 

No ano de 1997, ainda em Cuiabá, atuei em escolas particulares lecionando 

Educação Artística e Música em turmas de 1ª à 8ª série. As primeiras dificuldades 

começaram a aparecer, mas, de início, pensei que fossem simplesmente devido à 

falta de experiência como professora. 

 Ao final do mesmo ano, mudei-me para Natal, e por dois anos trabalhei 

apenas como professora de música, lecionando aulas de piano, flauta doce e 

musicalização infantil.  

 Em 2000 ingressei, através de concurso público, no quadro efetivo de 

professores da Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte 

como professora de Artes. Atuo até os dias atuais na mesma escola em que assumi 

minhas funções, e trabalho com as turmas finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º 

ano) e também com turmas de Ensino Médio. 

 No ano de 2004 fui aprovada no concurso para professora de Artes da Rede 

Municipal de Ensino de Natal, e assumi turmas dos anos finais do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º ano) e turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Em 

2006, como já foi exposto anteriormente, a Secretaria Municipal de Educação 

instituiu o ensino de Artes nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e assumi 

turmas de 1º ao 5º ano. As dificuldades para atuar com crianças de 6 a 11 anos 

foram se evidenciando a cada dia, conduzindo-me a novos questionamentos e 

estudos. 

 Como continuava trabalhando com jovens e adultos, ingressei, ainda no ano 

de 2006, no Curso de Especialização em Educação de Jovens e Adultos, fruto do 

convênio entre a Secretaria Municipal de Educação de Natal e a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Apesar dos estudos serem relacionados à EJA, 

comecei a repensar a minha prática docente como um todo.  
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 A oportunidade de realizar novos estudos durante o curso de especialização 

me instigou a aprofundar as reflexões e a pesquisa acerca da prática docente. 

Assim, para concretizar tal anseio, me inscrevi para a seleção de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, sendo aprovada e dando 

início aos estudos em 2007, na linha de Pesquisa Práticas Pedagógicas e Currículo.  

 Iniciamos3, então, os estudos acerca da prática docente em Artes, buscando 

delimitar nossa questão de estudo, considerando que, na atual concepção de ensino 

de Artes, ensinar e aprender exige, por parte dos(as) professores(as), uma 

disposição para conhecer e respeitar os saberes artísticos e culturais dos educandos 

e o compromisso de contribuir para a ampliação dos mesmos, de acordo com 

Barbosa (2002b): 

 

 

Não podemos entender a Cultura de um país sem conhecer sua arte. 
A arte como uma linguagem aguçadora dos sentidos transmite 
significados que não podem ser transmitidos por intermédio de 
nenhum outro tipo de linguagem, tais como a discursiva e a científica. 
(BARBOSA, 2002b, p.17). 

 

 

A maioria de nossos alunos já tem uma vivência artística e cultural fora dos 

muros da escola. São, comumente, manifestações da cultura popular de 

fundamental importância para a afirmação da identidade dos sujeitos e das 

comunidades, e, por isso mesmo, devem ser respeitadas e consideradas pelos(as) 

professores(as) de Artes comprometidos com o desenvolvimento de seus alunos. 

Além disso, os meios de comunicação de massa socializam determinados produtos 

da indústria cultural que mediam as formas de pensar e agir dos diversos segmentos 

sociais, inclusive das crianças e jovens que frequentam a escola. Compete a 

esses(as) educadores(as) contribuir para a problematização de tais manifestações, 

valorizando e ressignificando esses saberes trazidos pelos educandos. A 

problematização e a ressignificação podem contribuir para que a escola amplie os 

contatos dos alunos com a arte através de um processo de ensino e aprendizagem 

comprometidos com os três eixos norteadores propostos nos PCN: produzir, apreciar 

e contextualizar arte. Esses eixos estão baseados na Proposta Triangular 

                                                 
3 A partir deste ponto volto a utilizar os pronomes no plural. 
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(BARBOSA, 1998), e possibilitam uma aprendizagem significativa, ancorada na 

criação (fazer artístico), na leitura da obra de arte (apreciação estética) e na 

contextualização. 

Para Barbosa, é importante que o ensino de Artes promova uma 

alfabetização visual, com ênfase na leitura de imagens, gestos, ações, enfim, uma 

leitura do mundo em que nós vivemos, pois: “Num país onde os políticos ganham 

eleições através da televisão, a alfabetização para a leitura é fundamental, e a 

leitura da imagem artística, humanizadora.” (BARBOSA, 1998, p. 35). 

Assim sendo, o ensino de Artes assume uma importante função na 

educação como um todo. A respeito da função da escola, podemos afirmar que esta 

instituição tem um importante papel na socialização e construção do conhecimento 

artístico e cultural, e, de acordo com Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003) precisa 

acompanhar as reformas que vem permeando o meio educacional e, nesse sentido, 

os professores tem um papel fundamental, e espera-se que eles vejam a escola não 

somente como um lugar onde se ensina, mas também como um lugar onde se 

aprende. Em relação ao ensino de Artes, é necessário, como já dissemos 

anteriormente, o respeito aos saberes artísticos e culturais trazidos pelos alunos e o 

compromisso de ampliá-los. 

Deste modo, e no intuito de responder à questão de estudo e atender aos 

objetivos propostos, esta dissertação está organizada em cinco partes: a primeira 

parte: O Ensino de Artes nos anos iniciais do Ensino Fundamental: contextualizando 

a questão de estudo, consiste, nesta introdução, onde foram apresentadas as 

motivações para a pesquisa, a questão de estudo e os objetivos propostos. 

A segunda parte, intitulada Em busca de respostas encontramos novas 

perguntas: o percurso metodológico aborda nossas escolhas metodológicas e o 

caminho percorrido para a constituição do grupo de colaboradoras e construção dos 

dados. 

Na terceira parte: Formação e prática docente em Artes: refletindo sobre o 

percurso acadêmico e profissional discutimos as motivações para a docência, as 

contribuições e limites dos cursos de graduação e a importância dos saberes 

experienciais como possibilidade de formação. 

A quarta parte, intitulada Repensando o ensino de Artes nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental: uma análise das necessidades formativas a dez mãos traz as 

reflexões realizadas tendo como base os estudos sobre as necessidades formativas 



 21

das professoras e as análises construídas a partir dos relatos reflexivos e da 

avaliação e autoavaliação de cada uma das colaboradoras.  

A última parte consiste em Algumas considerações sobre o percurso da 

pesquisa e os estudos realizados em busca de atender aos objetivos propostos na 

tentativa de responder às necessidades formativas apontadas pelas professoras 

colaboradoras, trazendo algumas conclusões acerca dos resultados alcançados.   

O trabalho traz ainda Apêndices com textos elaborados para a realização da 

pesquisa e Anexos com documentos consultados durante a investigação e a análise 

dos dados. 
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2 EM BUSCA DE RESPOSTAS ENCONTRAMOS NOVAS PERGUNTAS: 

O PERCURSO METODOLÓGICO 
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2 EM BUSCA DE RESPOSTAS ENCONTRAMOS NOVAS PERGUNTAS: O 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 
ensino. Esses que-fazeres se encontram um 
no corpo do outro. Enquanto ensino continuo 
buscando, reprocurando. Ensino porque 
busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo educo e 
me educo. Pesquiso para conhecer o que 
ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade.  

Paulo Freire 
 

 

Com a questão de estudo posta, partimos em busca das respostas e, como 

não poderia deixar de ser, encontramos novas perguntas, entre elas o 

questionamento: como responder à questão de investigação? De que forma 

poderíamos alcançar os objetivos propostos? Assim, uma nova questão se 

delineava: qual o caminho metodológico a percorrer? 

Em pesquisa educacional, especialmente quando se investiga a prática 

docente, as escolhas metodológicas devem ser cuidadosamente observadas, assim, 

de antemão, tínhamos a convicção de que seria uma pesquisa de natureza 

qualitativa, pois, historicamente, temos observado que as pesquisas quantitativas, 

de natureza estatística e objetiva, se apresentam como imprecisas e limitadas na 

interpretação de aspectos essenciais da realidade educacional. 

Compreendemos que a pesquisa qualitativa pode adentrar no universo 

educacional possibilitando interpretações da realidade investigada e dos sujeitos que 

dela fazem parte. Isso nos permite afirmar que a pesquisa qualitativa pode ainda 

intervir politicamente, objetivando a transformação social, pois parte do fundamento 

de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, possibilitando transformações 

pessoais que geram mudanças sociais.   

É claro que o caráter subjetivo da pesquisa qualitativa é um ponto a ser 

cuidadosamente observado para se garantir a cientificidade da pesquisa, e aí é 

necessária uma equilibrada relação entre subjetividade e rigor. Para Adir Ferreira: 
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Subjetividade e rigor científico não são excludentes, se forem 
controlados e desenvolvidos claramente no processo de construção 
e interpretação do discurso do outro e de si mesmo. É a alteridade 
aberta à desconstrução discursiva dos relatos, falas e ações dos 
sujeitos e atores sociais. [...] A atitude implícita do pesquisador é a de 
implicação interpretativa e não a de distanciamento explicativo. 
Assim, os posicionamentos individuais tornam-se focos reveladores 
na análise. (FERREIRA, 2007, p. 23). 

 

 

Na busca desse equilíbrio entre subjetividade e rigor não podemos esquecer 

que a condição do pesquisador é sempre humana, e sendo assim, traz a marca da 

sua história de vida, de seus valores, crenças, experiências, da cultura, e, 

consequentemente, tem limites: é sempre parcial e inacabada. Dessa forma, as 

intenções do pesquisador dão sentido à pesquisa, à produção de conhecimentos e 

aos projetos propostos.  

Essa intencionalidade nos conduziu à pesquisa colaborativa, pois 

compreendemos, assim como Ibiapina e Ferreira (2007), que esta é uma 

modalidade de pesquisa que pode subsidiar a transformação da prática docente, 

uma vez que parte do princípio de investigar juntamente com os(as) professores(as), 

ao invés de investigar sobre os(as) professores(as). Para Fiorentini (2006), essa é 

uma das características da pesquisa colaborativa. Nas palavras do autor “[...] a 

pesquisa-ação colaborativa deixa de ser pesquisa sobre os professores para tornar-

se pesquisa com professores, aproximando-se do que temos chamado [...] 

simplesmente de pesquisa colaborativa.” (FIORENTINI, 2006, p. 72, grifos do autor).   

Dessa forma, a pesquisa colaborativa pressupõe a participação ativa de 

todos os envolvidos no processo de investigação, todos passam a ser produtores do 

conhecimento, rompendo com a histórica, e hierárquica, divisão entre a teoria e a 

prática na educação (DESGAGNÉ, 2007). Ao tornar-se também um pesquisador da 

sua prática e das teorias que a fundamentam, o(a) professor(a) deixa de ser um(a) 

mero(a) executor(a) de propostas políticas e pedagógicas, tornando-se um sujeito 

ativo do seu processo de formação e de trabalho, um sujeito que exerce a reflexão e 

a experimentação. 

A pesquisa e a reflexão sobre a própria prática vêm sendo discutidas por 

diversos autores, entre eles Freire (1996), Nóvoa (2009) e Alarcão (2001), que 

sinalizam para a importância da formação permanente do(a) professor(a), que, por 

sua vez, passa pela constante ressignificação de sua prática. Nóvoa atenta para o 
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fato de que a experiência, por si só, não é formadora, visto que pode ser uma mera 

repetição das práticas, segundo o autor: “Formadora é a reflexão sobre essa 

experiência, ou a pesquisa sobre essa experiência” (NÓVOA, 2009, p. 4). 

O conceito de reflexão de que tratamos aqui está ancorado na visão de 

Vigotski (2007), que considera que a reflexão é um processo social, de 

autoconhecimento, autoconsciência, resultante da interação com o outro e com o 

meio. Esse entendimento de reflexão, por sua vez, está em sintonia com os 

princípios da reflexão crítica, defendida por Smyth (apud RIBEIRO; GUEDES, 2007). 

Segundo as autoras, para Smyth a reflexão é o processo pelo qual se busca 

compreender os problemas da ação, considerando “os aspectos morais, a ação 

desenvolvida pelos parceiros e o contexto sócio-histórico no qual estão inseridos.” 

(RIBEIRO; GUEDES, 2007, p. 103).  

A reflexão assim conceituada se constitui como uma das bases da pesquisa 

colaborativa. Porém a prática reflexiva não é natural, ela precisa ser provocada:  

 

 

A prática reflexiva não se constitui em ato mecânico, e sua 
dinamicidade pressupõe novas intervenções nas práticas sociais e 
educativas. Por sua vez, o processo de reflexão é de fundamental 
importância para que os participantes ajam como construtores, 
considerando as mesmas condições de participação para todos. 
(RIBEIRO; GUEDES, 2007, p. 102). 

 

    

Acreditamos que esse processo de reflexão conduz a uma pesquisa sobre a 

própria prática, num processo em que ensino e pesquisa se tornam dimensões 

indissociáveis na docência, como nos coloca Freire (1996). Segundo o autor: 

 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-
fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino 
continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 
indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso 
para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade. (FREIRE, 1996, p. 29). 
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Consideramos, portanto, que a pesquisa colaborativa permite uma reflexão 

sobre a prática, estimula o desenvolvimento e a emancipação profissional e pode 

proporcionar uma mudança da prática docente. A partir da criação de uma cultura de 

análise das práticas cotidianas, a pesquisa colaborativa possibilita que os(as) 

professores(as) transformem sua prática docente a partir da pesquisa e da reflexão, 

pois os pesquisadores que optam pela pesquisa na abordagem colaborativa 

entendem que o homem possui uma: 

 

 

[...] enorme capacidade de aprender e aprimorar o contexto social em 
que está inserido, sendo assim, pesquisar colaborativamente amplia 
as possibilidades para que esse aprendizado se efetive e, 
conseqüentemente, cria condições para professores e pesquisadores 
aprimorarem as relações sociais e transformarem o contexto da 
escola. (IBIAPINA; FERREIRA, 2006, p. 100). 

 

 

Partindo do pressuposto de que a metodologia colaborativa de pesquisa 

pode servir de instrumento de mudança social, haja vista que através da reflexão 

sobre a sua prática todos os envolvidos na pesquisa têm a oportunidade de rever 

conceitos e atitudes, decidimos utilizar elementos e princípios da pesquisa 

colaborativa como prática de investigação e contexto formativo, assim, 

caracterizamos nossa investigação como uma pesquisa-ação com inspiração 

colaborativa. 

Isso remete à articulação de duas faces da pesquisa colaborativa. Para o 

pesquisador ela se constitui como uma investigação, e para os(as) professores(as) 

colaboradores(as) envolvidos é uma oportunidade de formação. Esse imbricamento 

propicia uma aproximação entre a universidade e a escola, diminuindo a distância 

entre a teoria e a prática.  Essa dinâmica cria um movimento espiral em que a 

reflexão pode provocar a mudança, que, por sua vez, volta a provocar a reflexão, 

num movimento contínuo de renovação da prática e ampliação das reflexões. Nas 

palavras de Ibiapina e Ferreira “[...] o processo reflexivo propicia, ao mesmo tempo, 

formação contínua e construção de saberes bem como a possibilidade de essa 

construção retornar sistematicamente à prática, transformando-a.” (IBIAPINA; 

FERREIRA, 2006, p. 101). 
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Para Pimenta, Garrido e Moura (2001), a formação propiciada a partir da 

pesquisa colaborativa pode promover a transformação da cultura escolar: 

 

 

Assim entendida, a formação constitui não só um processo de 
aperfeiçoamento profissional, mas também um processo de 
transformação da cultura escolar, em que novas práticas 
participativas e de gestão democrática vão sendo implementadas e 
consolidadas. (PIMENTA; GARRIDO; MOURA, 2001, p. 11). 

 

 

Nessa perspectiva, o pesquisador que opta por utilizar elementos da 

pesquisa colaborativa não é um observador neutro, uma vez que é de seu interesse 

promover o desenvolvimento profissional docente, tanto no que se refere à produção 

de conhecimentos teóricos quanto à produção de conhecimentos práticos.  

No processo de pesquisar colaborativamente, o pesquisador, juntamente 

com o grupo, constata o problema a ser pesquisado, convida os(as) professores(as) 

envolvidos a desenvolverem uma ação coletiva para a resolução desse problema, 

negocia estratégias, técnicas e procedimentos de produção de conhecimentos, 

incentiva a adesão voluntária dos partícipes e executa um plano de trabalho 

colaborativo para a concretização da sua proposta de investigação.  

Não é imperativo, no entanto, que todos os colaboradores participem das 

questões formais da pesquisa, em outras palavras, não é necessário que os 

colaboradores sejam co-pesquisadores, mas sim co-construtores de conhecimento, 

pois, segundo Desgagné: 

 

 

[...] colaborar não significa que todos devem participar das mesmas 
tarefas, mas que sobre a base de um projeto comum cada 
participante colabora, oferecendo uma parte de contribuição 
específica e, conseqüentemente, beneficiando todo o conjunto. 
(DESGAGNÉ, 2007, p. 18). 

 

 

Nessa direção, o pesquisador tem sempre o cuidado de criar situações para 

discutir, interpretar, analisar e avaliar as opiniões, os pensamentos e as práticas do 

grupo que colabora com o estudo, haja vista que não existe pesquisa colaborativa 

sem parceria. 
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Assim, a pesquisa colaborativa requer o envolvimento de todos os 

participantes, já que sua ênfase está na colaboração, na reflexão e no dialogismo 

como práticas que promovem o desenvolvimento profissional e a construção e 

reconstrução de conhecimentos e de práticas (IBIAPINA; FERREIRA, 2007). A 

constituição do grupo de pesquisa é, portanto, um momento importante da 

investigação, que deve ser cuidadosamente planejado.   

 

 

2.1 A CONSTITUIÇÃO DO GRUPO 

  

 

A partir da decisão sobre a metodologia da pesquisa partimos para a 

formação do grupo de professores(as) colaboradores(as). Após considerar diversas 

possibilidades e estratégias para a formação do grupo, concluímos que o convite 

deveria ser realizado em uma reunião com os(as) professores(as) de Artes da Rede 

Municipal de ensino a partir da apresentação da pesquisa e dos critérios de adesão.  

Respeitando a organização da Secretaria Municipal de Educação de Natal 

(SME), procuramos os técnicos responsáveis pela área de Artes da referida 

Secretaria, expondo nossa questão de investigação e apresentando nosso projeto 

de pesquisa. Solicitamos um encontro com os(as) professores(as) de Artes da Rede 

Municipal, propondo que fosse realizado no horário de estudos4 coletivos dos 

professores, nas reuniões convocadas pela própria equipe da SME. No entanto, a 

equipe de Artes da Secretaria Municipal de Educação suspendeu as reuniões com 

os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, alegando que iria realizar 

encontros apenas com os professores do 6º ao 9º ano, apresentando diversos 

impedimentos para a realização da reunião que solicitamos, adiando por meses o 

encontro. 

Somente após uma nova reunião com a equipe de Artes, na qual 

apresentamos novamente nossa proposta de pesquisa, conseguimos que fosse 

disponibilizado um dos pontos da pauta da reunião convocada pela própria equipe, a 
                                                 
4 De acordo com o Plano de Cargo, Carreiras e Salário da Secretaria Municipal de Educação de 
Natal/RN os professores têm quatro horas semanais destinadas a estudos e planejamento, das quais 
duas horas devem ser cumpridas na própria escola, com a Coordenação Pedagógica, ou na 
Secretaria Municipal de Educação, em encontros coletivos por área. Para isso, cada área de 
conhecimento tem um dia determinado pela SME para tais encontros, e o dia de planejamento e/ou 
estudo dos professores de Artes é a segunda-feira. 
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ser realizada no dia 26 de novembro de 2007, para a qual foram convocados 

todos(as) os(as) professores(as) de Artes da Rede Municipal. A reunião foi realizada 

pela manhã, para atender aos(às) professores(as) que trabalham no turno matutino, 

e também pela tarde, para atender aos(às) professores(as) do vespertino. A pauta 

da reunião, definida pela SME, foi a seguinte: 

• Informes gerais (equipe da SME); 

• Apresentação da Documenta de Kassel (Profª. Polyana); 

• Apresentação do Projeto de Pesquisa (Profª. Samira). 

Apesar de todos os(as) professores(as) da rede terem sido convocados, a 

frequência foi menor do que a esperada, de cerca de cem professores de Artes da 

Rede Municipal à época, pela manhã apenas quinze professores compareceram, e 

pela tarde apenas cinco participaram da reunião. Acreditamos que a data, muito 

próxima do encerramento das atividades letivas nas escolas, foi desfavorável ao 

comparecimento dos(as) professores(as), e muitos optaram por cumprir o horário de 

planejamento na própria escola.  

Nos informes gerais, a equipe da SME apresentou o calendário final das 

aulas e comunicou que as reuniões daquele ano estavam se encerrando, devendo 

ser retomadas a partir de março do ano seguinte, após o início do ano letivo de 

2008. 

O primeiro ponto da pauta, dirigido pela Profª Polyana, que também integra a 

Rede Municipal de ensino, consistiu na apresentação de um relatório sobre a visita 

da referida professora a um evento de Arte Contemporânea, a Documenta de 

Kassel, realizado na Alemanha, na cidade de Kassel, entre junho e setembro de 

2007. A Profª Polyana visitou o evento e foi convidada pela equipe da SME para 

apresentar um relatório sobre a Documenta, com informações e fotos. Sua 

apresentação teve a duração de uma hora e trinta minutos.  

Para o segundo ponto da pauta, a apresentação de nossa pesquisa, foram 

disponibilizados apenas trinta minutos, e, apesar do pouco tempo e do número 

reduzido de professores(as) presentes nas reuniões, consideramos que nossa 

apresentação foi muito positiva. Durante a exposição da pesquisa, tanto pela manhã 

quanto pela tarde, os(as) professores(as) demonstraram interesse, indagando e 

solicitando maiores informações sobre a investigação. Este fato confirmou nossas 

suspeitas de que os(as) professores(as) de Artes que atuam nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental da Rede Municipal de Natal/RN enfrentam dificuldades no dia a 
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dia da sala de aula, no cotidiano do seu fazer docente, e possuem diversas 

necessidades formativas em relação à sua prática docente. 

Ao final da nossa exposição, após apresentar o objeto de estudo e os 

critérios de adesão para a participação na pesquisa, solicitamos que os(as) 

professores(as) presentes preenchessem um Questionário de Identificação (em 

apêndice), com informações pessoais, profissionais, dados para contato, as maiores 

dificuldades enfrentadas na prática docente em Artes nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e o interesse em participar da pesquisa.  

Os critérios definidos para a adesão ao convite para participar da 

investigação proposto pela pesquisa foram: 1) Possuir graduação na área de Artes; 

2) Atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino de 

Natal/RN; e 3) Aceitar participar da pesquisa voluntariamente.  

Defendemos que somente profissionais qualificados exerçam a função 

docente, assim, entendemos que a formação na área de Artes deve ser sempre um 

pré-requisito para a atuação docente em Artes, da mesma forma, deve ser condição 

para a participação na pesquisa. A atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

foi colocada como critério para a adesão em virtude da questão de estudo, que 

aborda especificamente este nível da Educação Básica. Por fim, concordamos com 

Fiorentini (2006) e consideramos imprescindível que a participação na pesquisa 

colaborativa se dê de forma voluntária. Para o autor: 

 

 

A vontade de querer trabalhar junto com outros professores, de 
desejar fazer parte de um determinado grupo, é algo que deve vir do 
interior de cada um. Em outras palavras, um grupo autenticamente 
colaborativo é constituído por pessoas voluntárias, no sentido de que 
participam do grupo espontaneamente, por vontade própria, sem 
serem coagidas ou cooptadas por alguém a participar. (FIORENTINI, 
2006, p. 54-55). 

 

 

Dos(as) quinze professores(as) que compareceram pela manhã, doze 

demonstraram interesse em participar da pesquisa, e entre os(as) 5 professores(as) 

presentes no turno vespertino,  três se disponibilizaram em participar. 
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O grande interesse demonstrado pelos(as) professores(as) confirmou que a 

questão da pesquisa não era só nossa, mas uma inquietação de diversos outros(as) 

professores(as) que atuam com Artes nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Como estávamos no final do ano letivo não foi possível dar continuidade à 

constituição do grupo naquele momento, e precisamos esperar até o início do 

próximo ano letivo. Assim, no início do mês de março de 2008 entramos em contato 

com todos(as) os(as) professores(as) que haviam demonstrado interesse em 

participar da pesquisa e os(as) convidamos para uma reunião com o objetivo de 

constituir o grupo de professores(as) colaboradores(as). Essa primeira reunião, 

conforme demonstro abaixo, desencadeou um processo de interações que nos 

conduziu por um caminho, cujo traçado foi construído compartilhadamente, dando 

ênfase ao percurso como forma de vislumbrar o ponto de chegada.  

 

 

2.2 ESTUDOS E REFLEXÕES: OS ENCONTROS REALIZADOS 

 

 

1º Encontro 

 

 

A primeira reunião foi marcada para o dia 17 de março de 2008, uma 

segunda-feira, às 8h30min, dentro do horário de estudos e planejamento dos(as) 

professores(as) de Artes da Rede Municipal, com o consentimento da equipe de 

Artes da SME, que também participou do encontro. Decidimos realizar as reuniões 

sempre no turno matutino, pois a maior parte dos(as) professores(as) que se 

interessou em participar da pesquisa trabalha na Rede Municipal pela manhã, 

portanto esse é o horário que têm disponível para estudo. O local de realização 

deste e de todos os outros encontros que o sucederam foi o auditório da Livraria 

Paulus, situada à Rua Coronel Cascudo, nº. 333, na Cidade Alta, centro de Natal. O 

local já era utilizado pela equipe de Artes da Secretaria Municipal de Educação para 

as reuniões de estudo com os(as) professores(as) da rede de ensino, e por oferecer 

uma boa estrutura física e localização central, entendemos que era um bom lugar 

para os nossos encontros. Solicitamos o espaço para todas as reuniões, 

apresentando cronograma, no que fomos atendidos prontamente. 



 32

Convidamos todos os(as) professores(as) que demonstraram interessem em 

participar da pesquisa, de acordo com o questionário aplicado no encontro de 

novembro. Dos(as) 15 professores(as) convidados(as) compareceram 10, além da 

representante da equipe de Artes da SME.  

A pauta da reunião, previamente definida e planejada, foi a seguinte: 

• Dinâmica de acolhida e apresentação; 

• Apresentação da pesquisa; 

• Entrevista coletiva; 

• Intervalo (lanche); 

• Planejamento dos próximos encontros; 

• Avaliação.  

Iniciamos a reunião com uma dinâmica de acolhida e apresentação, na qual 

todos os presentes se envolveram, dizendo seu nome, a escola em que trabalha e 

as expectativas em relação ao encontro. Após este momento de apresentação 

entregamos a cada um(a) dos(as) professores(as) uma pasta contendo a pauta da 

reunião, papéis para anotações e caneta. Solicitamos aos presentes que sempre 

trouxessem a pasta, pois seria uma forma de guardar e organizar todo o material de 

estudo, assim como as anotações pessoais. 

Apesar de todos(as) os(as) professores(as) presentes já terem assistido à 

proposição da pesquisa no mês de novembro, consideramos importante retomar o 

tema, expondo a questão de estudo e os objetivos da investigação. 

Depois da apresentação da pesquisa, demos início à entrevista coletiva, 

esclarecendo, antes, que esse era um importante instrumento para a construção de 

dados e a definição dos pontos a serem estudados nas reuniões posteriores. 

A escolha pela entrevista coletiva se deu por considerarmos que esse 

instrumento de construção de dados provoca o debate entre os participantes, 

identificando pontos de vista e estimulando a reflexão sobre os temas discutidos. 

Kramer (2003) destaca que as entrevistas coletivas proporcionam análises mais 

profundas e substanciais que as entrevistas individuais, mas reforça que estas não 

devem ser descartadas, já que permitem a observação de aspectos que se 

evidenciam na narrativa individual, por vezes quase confidencial.  

Acreditamos, porém, que realizadas de forma coletiva, as entrevistas 

adquirem uma dimensão que não é alcançada nas entrevistas individuais, a da 
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interação entre os sujeitos. Entrevistados e entrevistador(es) vão ressignificando a 

linguagem, que se efetiva na produção e recepção de significados, já que o 

significado da oralidade não se dá apenas nas palavras pronunciadas, mas em um 

conjunto de elementos que constituem um contexto emocional não traduzido nas 

falas, e sim construído na interação entre as pessoas (BAKHTIN, 1992). Para 

Bakhtin, “O texto só vive em contato com outro texto (contexto). Somente em um 

ponto de contato é que surge a luz que aclara para trás e para frente, fazendo com 

que o texto participe de um diálogo.” (1992, p. 404). 

Se considerarmos que a pesquisa qualitativa parte do fundamento de que há 

uma relação dinâmica entre o sujeito e seu meio, uma relação de interdependência 

entre as partes, é importante que o pesquisador estabeleça uma comunicação 

dialógica com todos os participantes da pesquisa, ele deverá “[...] ultrapassar o 

saber puramente fenomenológico, essencialmente subjetivo, e caminhar para 

construir um saber da prática, que se situa entre o pólo subjetivo e o pólo objetivo” 

(FRANCO, 2005, p. 494). Esse nível de comunicação pode ser alcançado através 

das entrevistas coletivas, onde, segundo Kramer “a narrativa da experiência e a 

exposição de idéias divergentes ocorrem com intensidade muito maior” (KRAMER, 

2003, p. 64). 

Realizadas de forma coletiva, as entrevistas apresentam-se como uma 

alternativa para lidar com a diversidade e a unidade, pois o discurso coletivo 

evidencia diferenças e semelhanças dentro do próprio grupo. Ao expor para os 

outros sua realidade e seus pontos de vista, o sujeito participante da pesquisa 

(entrevistador ou entrevistado) proporciona e provoca reflexões sobre a questão em 

discussão, o conhecimento é compartilhado e reconstruído a partir da intervenção de 

todos, já não é só o entrevistador que detém o conhecimento e a autoridade para 

intervir, todos os envolvidos participam ativamente da entrevista, contribuindo para o 

desenvolvimento e a emancipação do(a) professor(a), objetivos da pesquisa 

colaborativa. 

Por sua natureza, as entrevistas coletivas proporcionam melhores resultados 

quando são organizadas de forma semi-estruturada, possuindo um roteiro para 

apoiar o pesquisador, auxiliando-o no decorrer da mesma, porém mantendo como 

característica a flexibilidade, que permite aberturas para adaptações, mudanças, e 

mesmo para que o entrevistado possa fazer outros depoimentos.  
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Assim, definimos um roteiro para a aplicação da entrevista com 5 blocos. As 

perguntas dos blocos 1, 2 e 3 são fundamentais para atingir o objetivo proposto, 

porém elegemos outras perguntas complementares, nos blocos 4 e 5, a serem feitas 

de acordo com o tempo disponível, permitindo ampliar o levantamento de dados, 

conforme quadro abaixo: 

 

 

Quadro 1 – Roteiro da Entrevista Coletiva 
BLOCOS Objetivos específicos 

por Bloco 
Perguntas 

BLOCO  1 
 

Legitimação de entrevista: 
Agradecer; 
Estabelecer a situação quanto a recursos de registro;  
Garantir confidencialidade;  
Esclarecer os critérios da entrevista coletiva. 

BLOCO  2 
 

Apresentar a temática da 
entrevista e iniciar o 
diálogo sobre o tema. 

Qual sua opinião sobre o ensino de 
Artes nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental? 
O que você acha da forma como o 
ensino de Artes foi implementado 
nesta etapa de ensino? 

 
BLOCO  3 

 

Levantar os problemas a 
serem estudados. 

Quais as principais dificuldades 
encontradas no ensino de Artes nos 
anos iniciais do Ensino 
Fundamental? 

BLOCO  4 
 

Estabelecer as relações 
entre a prática docente e a 
formação. 

Quais as contribuições da sua 
formação inicial (graduação) para o 
trabalho com as crianças dos 
primeiros anos do Ensino 
Fundamental (6 a 11 anos)? 

BLOCO  5 
 

Verificar como são 
realizados os 
planejamentos e quais são 
os saberes utilizados no 
cotidiano da sala de aula. 

Como você realiza seus 
planejamentos? Individualmente?  
Em grupo?  
Utiliza os PCN? 
Baseia-se em alguma proposta 
curricular? 

 
 

 

A entrevista coletiva teve a duração de uma hora e vinte minutos, e foi 

registrada através de gravação de áudio, fotografias e anotações. Todos os 

presentes participaram da entrevista, no entanto, não foi possível cumprir todas as 

etapas previstas e nos detivemos nos blocos 1, 2 e 3. Este fato se deu pelo grande 
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número de participantes na entrevista coletiva: 10 professores(as), a pesquisadora e 

a representante da Secretaria Municipal de Educação, e também porque priorizamos 

a qualidade das interações, permitindo que todos se expressassem e se 

posicionassem diante dos questionamentos. Os blocos 4 e 5 foram contemplados 

durante os demais encontros, no Questionário Complementar e nas Entrevistas 

Individuais (em apêndice). 

A entrevista revelou uma grande inquietação dos(as) professores(as) em 

relação ao ensino de Artes nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os(as) 

professores(as) participantes da reunião consideram essencial que o ensino de 

Artes faça parte do currículo em todos os níveis da Educação Básica, porém, 

reconhecem algumas dificuldades para atuar nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental.  

Entre as questões que emergiram da entrevista coletiva evidenciaram-se 

duas dificuldades5, que passaram a nortear as pautas dos encontros seguintes, a 

saber: 

• Desconhecimento das características do desenvolvimento e 

aprendizagem da criança; 

• Ausência de uma proposta curricular de Artes para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, tanto no âmbito escolar, quanto no âmbito municipal. 

Depois da entrevista coletiva tivemos um pequeno intervalo, um momento 

informal, destinado à confraternização, comentários sobre a prática e o dia a dia da 

sala de aula. Enquanto proponente da pesquisa, organizamos um rápido lanche para 

este momento. Fiorentini (2006) considera que esses momentos são fundamentais 

para o fortalecimento do grupo, e concordando com o autor, esse procedimento foi 

adotado em todos os encontros.  

Após o intervalo foi entregue uma proposta de cronograma para as reuniões 

seguintes, com vistas à realização de estudos relativos às questões da pesquisa e 

às dificuldades apresentadas pelos(as) professores(as) na entrevista coletiva. Os 

encontros foram agendados quinzenalmente, sempre às segundas-feiras, das 

8h30min as 11h30m, no horário de estudo e planejamento dos(as) professores(as), 

com a concordância da equipe de Artes da SME.  

                                                 
5 A análise de tais questões será apresentada nos próximos capítulos. 
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O cronograma dos encontros foi apresentado com vários pontos em aberto 

por entendermos que as questões de estudo seriam levantadas a partir da entrevista 

coletiva e indicadas pelo próprio grupo, a partir das discussões e necessidades 

formativas apresentadas. Assim, as questões surgidas na entrevista foram 

incorporadas, e as pautas refeitas. A versão do cronograma com as questões 

apresentadas pelos(as) professores(as) assumiu a seguinte forma: 

 

 

Quadro 2 – Cronograma dos Encontros 
DATA PAUTA 

17/03/08 
 

• Apresentação dos objetivos da pesquisa, entrevista coletiva e 
entrega do cronograma de encontros. 

31/03/08 
 

• Esclarecimentos sobre a pesquisa e sobre a adesão. 
• Sessão de Estudo: Pesquisa Colaborativa: uma possibilidade de 
(re)pensar a prática docente em Artes. 
• Propor uma atividade didática na sala de aula baseada no 
princípio de ação-reflexão-ação. 

14/04/08 
 

• Sessão de Estudo: Aprendizagem e desenvolvimento infantil. 
• Planejamento das atividades didáticas de ação-reflexão-ação. 

28/04/08 
 

• Sessão de Estudo: Proposta curricular para o ensino de Artes 
nos anos iniciais: documentos existentes e caminhos possíveis. 
• Avaliação e re-planejamento das atividades didáticas. 

12/05/08 
 

• Sessão de Estudo: Sessões Reflexivas. 
• Avaliação das atividades didáticas. 

26/05/08 • Sessão-Reflexiva: reflexões a partir da proposta de ação-
reflexão-ação. 

09/06/08 • Sessão-Reflexiva: reflexões a partir da proposta de ação-
reflexão-ação. 

16/06/08 • Avaliação dos encontros. 

 

 

Após a efetivação das mudanças nas pautas do cronograma de encontros 

foi realizada uma avaliação da reunião, momento em que os(as) professores(as) 

presentes destacaram os aspectos positivos e negativos do encontro, apresentando 

suas expectativas em relação à realização da pesquisa e das reuniões futuras. 

Logo após a avaliação, fizemos o convite para a participação no próximo 

encontro, juntamente com a entrega do texto da próxima reunião, para que os(as) 

professores(as) pudessem realizar a leitura com antecedência. Agradecemos a 

presença de todos e enfatizamos novamente a importância da pesquisa, convidando 
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todos os(as) interessados(as) em participar da investigação a comparecerem nos 

próximos encontros, esclarecendo que a adesão era voluntária, deixando-os à 

vontade para decidir sobre a participação na pesquisa. 

 

 

2º Encontro 

 

  

O segundo encontro ocorreu no dia 31 de março, com a seguinte pauta: 

• Acolhida e informes; 

• Esclarecimentos sobre a pesquisa e adesão; 

• Sessão de Estudo: Pesquisa Colaborativa: uma possibilidade de  

(re)pensar a prática docente em Artes; 

• Proposição de uma atividade didática na sala de aula baseada no 

princípio de ação-reflexão-ação; 

• Intervalo; 

• Encaminhamentos para o próximo encontro e avaliação. 

O primeiro momento de todas as reuniões foi destinado a uma rápida 

acolhida a partir da leitura de frases de renomados educadores e escritores, seguida 

de informes relacionados ao ensino de Artes, como cursos, encontros de 

professores, grupos de estudo, livros, sites e materiais diversos relacionados à 

prática docente em Artes. Nesta reunião informamos aos professores a respeito do 

IV Encontro Nacional de Ensino de Arte e Educação Física – ENAEF, promovido 

pelo Núcleo de Formação Continuada para Professores de Arte e Educação Física – 

PAIDÉIA. Falamos sobre o encontro, enfatizando a importância de eventos desta 

natureza para a formação do(as)s professores(as) da área, informamos as datas de 

inscrição e de envio de trabalhos, assim como a data e local do evento, informando 

o site do evento e o telefone do PAIDÉIA. Outro informe dado foi a respeito dos 

encontros realizados pelo Pólo Arte na Escola6 de Natal. Na ocasião, o Pólo Arte na 

Escola estava dando início às reuniões de experimentação e criação artística, às 

segundas-feiras, e de estudos e aprofundamento experimental, às quartas-feiras. 
                                                 
6 Arte na Escola é como nos referimos aos grupos do Instituto Arte na Escola, criado em 1989 pela 
Fundação Iochpe. O grupo tem como missão incentivar o ensino da Arte por meio da formação 
contínua do professor do ensino básico. São 57 Pólos de estudos em todo o Brasil, entre eles o Pólo 
de Natal, sediado na UFRN.  
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Logo após os informes, apresentamos mais alguns esclarecimentos a 

respeito da pesquisa, elucidando as dúvidas referentes à adesão dos(as) 

professores(as). 

Nossa expectativa era de que neste segundo encontro o grupo de 

colaboradores(as) fosse se delineando, com a presença apenas dos(as) 

professores(as) interessados em participar dos estudos e aderir à pesquisa. Isso se 

confirmou com a presença de 5 professoras7, além da representante da equipe de 

Artes da SME, que participou de diversas reuniões, porém, não aderiu formalmente 

à pesquisa. Sem embargo, a definição do grupo ainda não se concretizou, pois, 

apesar dos esclarecimentos a respeito da investigação, ainda não apresentamos o 

termo de adesão da pesquisa, pois consideramos que era importante que as 

professoras se sentissem mais seguras e mais à vontade em relação à decisão de 

aderir ao processo investigativo. 

A seguir demos início à nossa primeira Sessão de Estudo, por 

compreendermos, assim como Aguiar e Ferreira (2007, p. 74), que “[...] os saberes 

teóricos se articulam com os saberes da prática, ressignificando-os e sendo por eles 

ressignificados continuamente [...].”. Assim, a teoria assume um importante papel, 

que é o de subsidiar a prática docente e possibilitar o desenvolvimento profissional.  

A Sessão de Estudo constitui-se em um valioso momento em que 

professores, pesquisador e as ideias dos autores se encontram, possibilitando um 

diálogo que permite a construção e a reconstrução dos saberes docentes. Isso 

ocorre porque a Sessão de Estudo possui também um caráter reflexivo, uma vez 

que as leituras, análises e discussões oportunizam a “[...] reconsideração de valores, 

crenças e objetivos de ação, propiciando a opção por alternativas mais eficazes à 

solução dos problemas vivenciados no cotidiano da prática pedagógica.” (AGUIAR; 

FERREIRA, 2007, p. 76). 

Um dos pressupostos para o sucesso das sessões de estudo é a sondagem 

das necessidades formativas e dos conhecimentos prévios, ações que demos início 

a partir do primeiro encontro, com a realização da entrevista coletiva. Desvelar as 

necessidades formativas das professoras participantes da pesquisa constitui-se 

questão central desta pesquisa, especialmente porque concebemos a análise de 

                                                 
7 A partir deste ponto nos referimos sempre a professoras, no gênero feminino, pois somente 
docentes deste gênero aderiram à pesquisa.   
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necessidades formativas, assim como Rodrigues e Esteves (1993), como um 

processo formativo. Nas palavras das autoras:  

 

 

Concebida, então, como uma etapa do processo pedagógico da 
formação, a análise de necessidades pode centrar-se no formando, 
visando “abrir horizontes” para a autoformação, através da 
consciencialização das suas lacunas, problemas, interesses, 
motivações. (RODRIGUES; ESTEVES, 1993, p. 11). 

 

 

Desta forma, consideramos que a análise das necessidades formativas 

podem servir de ponto de partida para a ampliação dos conhecimentos, constituindo-

se parte integrante do processo formativo, além de que a adesão das professoras só 

ocorrerá de fato se os assuntos a serem abordados forem de seu interesse. 

Assim, considerando as necessidades formativas já levantadas, nossa 

primeira Sessão de Estudo teve como tema Pesquisa Colaborativa: uma 

possibilidade de (re)pensar a prática docente em Artes. O texto foi entregue no final 

da reunião anterior, juntamente com o encaminhamento para que as professoras 

lessem e destacassem pontos para discussão. O referido texto, que se encontra no 

apêndice deste trabalho, foi elaborado por nós, proponentes da pesquisa, com o 

objetivo de apresentar os princípios da pesquisa colaborativa juntamente com as 

questões e objetivos da pesquisa que propomos. Optamos por elaborar um texto 

com essas características ao invés de utilizar outro documento a respeito da 

pesquisa colaborativa, por considerar que os textos já publicados sobre a temática 

são muito extensos e/ou complexos, tendo em vista que as professoras participantes 

da reunião não têm experiência formal com metodologias de pesquisa, e nem têm a 

obrigação de participar dos aspectos formais da investigação, como esclarece 

Desgagné (2007), ao afirmar que essa é uma responsabilidade do pesquisador. 

O próximo ponto da pauta, a proposição de uma atividade didática baseada 

no princípio de ação-reflexão-ação (FREIRE, 2005), foi apresentado às professoras 

com a finalidade de iniciar o processo de reflexão e análise da própria prática 

docente. Sugerimos que cada professora escolhesse uma das atividades já 

planejadas para as suas aulas e dedicasse um cuidado especial em relação a seu 

registro. A nossa intenção era utilizar tais atividades para subsidiar as Sessões 
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Reflexivas, momento em que as professoras poderiam realizar uma análise e 

reflexão mais aprofundada sobre sua prática. 

A seguir, tivemos um intervalo de dez minutos para lanche, ocasião que 

passou a se constituir em um importante momento de integração do grupo. Como 

encaminhamento para o próximo encontro, uma das professoras colaboradoras se 

comprometeu em enviar, por e-mail, um texto a respeito da aprendizagem e 

desenvolvimento infantil, um dos temas que emergiram da entrevista coletiva do dia 

17 de março, para que todos lessem com antecedência. A partir deste momento foi 

estabelecido um rico contato via e-mail, que persistiu durante todo o período de 

realização da pesquisa e se constituiu em um eficiente meio de comunicação entre o 

grupo. A leitura antecipada do texto permitiria uma discussão mais consistente, 

possibilitando maiores aprendizagens. Foi solicitado também que as professoras já 

pensassem (e dessem início ao desenvolvimento) na atividade de ação-reflexão-

ação. 

Por fim, como nos encontros seguintes, fizemos uma rápida avaliação, 

momento em que todas as participantes se posicionaram a respeito da reunião, 

destacando aspectos positivos e negativos dos encontros. Esse momento de 

avaliação, ao final de cada encontro, é de fundamental importância para o 

planejamento dos encontros posteriores, servindo também como uma oportunidade 

de autoavaliação de cada participante, que pode analisar como está a sua atuação e 

o seu envolvimento no grupo. Durante esses momentos, as professoras enfatizaram 

as aprendizagens realizadas a partir de cada estudo e de cada atividade de reflexão, 

além de apresentar suas expectativas em relação ao encontro vindouro. 

Considerando a relevância de tal momento, reservamos um tem0po ao final 

de todos os encontros para a realização da avaliação da reunião. 

 

 

3º Encontro 

 

 

A definição do grupo de professoras colaboradoras se efetivou no terceiro 

encontro, dia 14 de abril, que teve a seguinte pauta: 

• Acolhida e informes; 

• Esclarecimentos sobre a pesquisa e Adesão; 
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• Sessão de Estudo: Aprendizagem e Desenvolvimento Infantil: 

• Fases do Desenvolvimento Infantil (perspectiva piagetiana); 

• Desenvolvimento, aprendizagem e educação: a influência da abordagem 

histórico-cultural na escola (FONTANA; CRUZ, 1997);  

• Proposição de uma atividade didática na sala de aula baseada no 

princípio de ação-reflexão-ação; 

• Intervalo; 

• Encaminhamentos para o próximo encontro e Avaliação. 

Iniciamos o encontro com a acolhida e os informes, reforçando a 

proximidade do IV Encontro Nacional de Ensino de Arte e Educação Física – 

ENAEF, a se realizar entre os dias 16 e 18 de abril de 2008, no campus da UFRN, 

convidando as professoras para assistir a conferência de abertura, a ser proferida 

pela Profª Dra. Roseli Fontana. 

Prestamos novas explicações a respeito da pesquisa e adesão, 

apresentando os termos de esclarecimento e adesão (em apêndice). 

Quatro professoras aderiram à pesquisa, comprometendo-se em participar 

da investigação e autorizando o registro e utilização do conteúdo das reuniões, 

assim como o uso de imagens (fotografias).  

Para preservar a identidade das professoras foram escolhidos pseudônimos, 

que serão utilizados durante todo este trabalho sempre que nos referirmos a cada 

uma delas. Os pseudônimos escolhidos fazem referência a renomadas artistas 

brasileiras e estrangeiras, e foram escolhidos pelas próprias professoras. 

 

 

2.2.1 AS PROFESSORAS COLABORADORAS 

 

 

Djanira é graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) em Educação Artística, Habilitação em Artes Plásticas, desde o ano de 

1983, e tem uma experiência docente de 24 anos. Cursou Especialização em Leitura 

e Produção de Textos no Departamento de Letras da UFRN, entre 1999 e 2000. É 

professora efetiva da Rede Municipal de Ensino de Natal a 4 anos, e atua a 3 anos 
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com o ensino de Artes nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ministrando aulas 

para turmas do 1º ao 5º ano. 

Cecília graduou-se no ano de 1992, na UFRN, no curso de Educação 

Artística, Habilitação Artes Plásticas. Atua a 10 anos como professora de Artes, e 

está a 3 anos ministrando a disciplina nos anos iniciais do Ensino Fundamental da 

Rede Municipal de Ensino de Natal, do 1º ao 5º ano. Cursou a Especialização em 

Ensino de Artes – Artes Visuais – Ensino Fundamental – 5ª à 8ª séries, ministrada 

pelo Núcleo de Formação Continuada para Professores de Artes e Educação Física 

– PAIDÉIA, em 2007. 

Edda Mally graduou-se em Educação Artística, Habilitação em Artes 

Plásticas, no ano de 2003, na UFRN. É professora efetiva da Rede Municipal de 

Ensino de Natal a 2 anos, atuando sempre do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

Em 2007 concluiu o curso de Especialização em Ensino de Artes – Artes Visuais – 

Ensino Fundamental – 5ª à 8ª séries, ministrado pelo Núcleo de Formação 

Continuada para Professores de Artes e Educação Física – PAIDÉIA. 

Camille Claudel é graduada pela Universidade Potiguar (UNP), em 

Educação Artística com Habilitação em Desenho, desde 2003. É professora de Artes 

da Rede Municipal de Ensino de Natal a 2 anos, atuando nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, em turmas do 1º ao 5º ano. Cursou duas especializações, a primeira 

em Arteterapia, na UNP, e a segunda em Ensino de Artes – Artes Visuais – Ensino 

Fundamental – 5ª à 8ª séries, ministrada pelo PAIDÉIA, no ano de 2007. 

O fato de todas as professoras possuírem formação na área de Artes Visuais 

(3 professoras formadas na habilitação Artes Plásticas e 1 na habilitação Desenho) 

não se constituiu como critério para a participação na pesquisa. Como já expusemos 

anteriormente, os pré-requisitos estabelecidos foram: possuir graduação na área de 

Arte, atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino 

de Natal/RN, e aceitar participar da pesquisa voluntariamente.  

Em momento algum a habilitação foi um pré-requisito, ao contrário, a 

princípio pensávamos em contemplar as quatro habilitações do curso de Educação 

Artística da UFRN: Artes Cênicas, Música, Desenho e Artes Plásticas. No entanto, 

desde o primeiro contato com os(as) professores(as), na reunião do dia 26 de 

novembro de 2007, verificamos que a maior parte dos(as) 20 professores(as) 

participantes possuiam formação com habilitação em Artes Plásticas, seguida da 

habilitação em Desenho, e Música. Entre os(as) professores(as) participantes da 
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reunião, nenhum tinha formação com habilitação em Dança ou Artes Cênicas. Esses 

dados podem ser melhor visualizados no gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 1 - Habilitação dos(as) Professores(as) Participantes da  
Reunião do Dia 27/11/2007 

ARTES PLÁSTICAS - 11
PROFESSORES(AS)

DESENHO - 5
PROFESSORES(AS)

MÚSICA - 4
PROFESSORES(AS)

DANÇA - 0 PROFESSOR(A)

ARTES CÊNICAS - 0
PROFESSOR(A)

 
 

Esse fato nos fez descartar a ideia de contemplar todas as habilitações da 

formação em Educação Artística, e concentramo-nos nos critérios de adesão já 

apresentados. Apesar de alguns(as) professores(as) com formação na habilitação 

em Música também terem demonstrado interesse em participar da pesquisa, quando 

convidados para a reunião do dia 17 de março de 2008 não apresentaram 

disponibilidade em aderir à pesquisa. Dessa forma, as 4 professoras colaboradoras 

participantes da pesquisa possuem formação em Artes Plásticas e Desenho, que 

compõem a área que hoje denominamos Artes Visuais. 

Isso evidencia uma realidade que vivenciamos atualmente na Rede 

Municipal de Ensino em Natal, onde a maioria dos(as) professores(as) de Artes que 

compõem o quadro efetivo possuem formação em Artes Plásticas e Desenho. É 

claro que compreender este fato demandaria uma outra pesquisa, mas algumas 

questões são facilmente percebidas: os cursos com habilitação em Artes Plásticas e 

Desenho são os mais antigos em nosso estado, seguido pela habilitação em Música. 

Assim, o número de egressos dos cursos com tais habilitações é maior, e é preciso 

considerar ainda que a habilitação em Desenho foi ofertada, durante muitos anos, 

em uma instituição privada de ensino superior, além da UFRN.  

Os cursos de licenciatura em Dança, Teatro, Artes Visuais e Música são 

muito recentes em nosso estado, muitos deles ainda não tem nenhuma turma 
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formada. Esperamos que em um curto prazo esta realidade mude e tenhamos 

professores formados nas diversas habilitações atuando nas escolas, pois 

entendemos que todas as linguagens artísticas são importantes e que todos os 

alunos devem ter a oportunidade de, no transcorrer de sua escolaridade “[...] 

desenvolver sua competência estética e artística nas diversas modalidades da área 

de Arte (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro)” (BRASIL, 2001a, p. 53). 

Os PCN de Arte orientam que ao longo do Ensino Fundamental a criança 

deverá ter a oportunidade de vivenciar experiências nos diferentes campos da Arte. 

Bellochio (2004), no entanto, nos alerta para o fato de a escola poder optar por 

trabalhar as diferentes linguagens da Arte de acordo com suas condições e seu 

quadro de professores(as). Para a autora:  

 

 

Se é possível à escola optar pela área em que irá trabalhar, corre-se 
o risco de a Educação Musical ser trabalhada nas séries finais do 
Ensino Fundamental ou ser excluída de muitas escolas, mesmo que 
as determinações legais destaquem que o importante no processo de 
escolarização é que, ao final do Ensino Fundamental o(a) aluno(a) 
tenha tido a oportunidade de trabalhar nos diferentes campos da 
área de Artes. (BELLOCHIO, 2004, p. 117). 

 

 

Considerando a realidade das escolas municipais de Natal estendemos a 

preocupação da professora Cláudia Bellochio com a Educação Musical às demais 

linguagens da Arte, como a Dança e o Teatro, que, muitas vezes, deixam de ser 

trabalhadas nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Compreendemos, no entanto, que as primeiras vivências artísticas da 

criança não separam a Arte em linguagens, essa é uma divisão adotada 

posteriormente, por questões metodológicas que permitem um maior 

aprofundamento em cada modalidade artística. Não defendemos aqui que o(a) 

professor(a) de Artes deva ter uma formação polivalente ou desenvolver um trabalho 

nas quatro linguagens artísticas. Esta discussão já foi superada no âmbito do Ensino 

da Arte, e já conquistamos autonomia para desenvolver nosso trabalho de acordo 

com nossa formação. Contudo, ao considerar que, quando brinca “[...] a criança 

desenvolve atividades rítmicas, melódicas, fantasia-se de adulto, produz desenhos, 
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danças, inventa histórias.” (BRASIL, 2001a, p. 49), o(a) professor(a) pode propor 

atividades que integrem as diversas linguagens e formas de manifestação artísticas.     

Dando continuidade à pauta da reunião, demos início ao estudo de dois 

textos sobre aprendizagem e desenvolvimento infantil, tema levantado pelas 

professoras durante a entrevista coletiva. O primeiro texto, intitulado Fases do 

Desenvolvimento Infantil: Fase 3: Crianças de 6 a 8 anos e Fase 4: Crianças de 9 a 

11 anos (INSTITUTO LIBERTAS, 2008), em anexo, foi proposto por uma das 

professoras colaboradoras, e aborda o desenvolvimento infantil a partir de uma 

perspectiva piagetiana. O segundo texto, Desenvolvimento, aprendizagem e 

educação: a influência da abordagem histórico-cultural na escola, foi proposto por 

nós, no intuito de possibilitar novos olhares e análises a respeito do desenvolvimento 

e aprendizagem da criança. O texto, também em anexo, constitui-se em uma parte 

do livro Psicologia e trabalho pedagógico (FONTANA; CRUZ, 1997, p. 63-65). 

Posteriormente discutiremos esses dois textos, fazendo uma análise do conteúdo 

dos mesmos. 

O próximo ponto da pauta foi a discussão de uma atividade pedagógica 

baseada no princípio de ação-reflexão-ação, já apresentada na reunião anterior. A 

realização de uma atividade desta natureza possibilita ao(à) professor(a) a avaliação 

do trabalho desenvolvido e a retomada das ações, de modo a garantir a 

aprendizagem. Esclarecemos que a atividade serviria de mote para a realização das 

Sessões Reflexivas e enfatizamos a importância do registro, esclarecendo que tais 

informações possibilitariam um processo de reflexão e análise da prática docente 

bastante rico em relação à prática de cada uma das professoras. 

A seguir tivemos um pequeno intervalo e os encaminhamentos para o 

próximo encontro. Durante o intervalo uma das professoras se prontificou a levar o 

lanche do próximo encontro, propondo que cada colaboradora levasse o lanche de 

uma reunião. Sua sugestão foi prontamente aceita pelo grupo, que rapidamente fez 

um cronograma para os encontros seguintes. 

Como encaminhamento para a reunião seguinte, entregamos um texto 

(PILLOTO, 2008) para leitura e posterior discussão a respeito da proposta curricular 

de Artes para os anos iniciais do Ensino Fundamental, buscando contemplar a 

segunda questão levantada pelas professoras durante a entrevista coletiva: 

ausência de uma proposta curricular de Artes para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, tanto no âmbito escolar, quanto no âmbito municipal. Encerramos a 
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reunião com uma avaliação do encontro, momento em que as colaboradoras 

expressaram suas opiniões em relação aos encontros realizados e suas 

expectativas em relação aos próximos encontros. 

 

 

4º Encontro 

 

 

A quarta reunião ocorreu no dia 28 de abril, com a presença das 4 

professoras que aderiram à pesquisa, e teve como pauta:  

• Acolhida e informes; 

• Sessão de Estudo: Proposta curricular para o ensino de Artes nos anos 

iniciais: documentos existentes e caminhos possíveis; 

• Intervalo; 

• Avaliação e re-planejamento das atividades didáticas de ação-reflexão-

ação; 

• Questionário complementar; 

• Encaminhamentos para o próximo encontro e avaliação. 

Iniciamos a reunião com a acolhida e os informes, destacando a realização 

de um concurso para professores da Prefeitura Municipal de Natal, com vagas na 

área de Artes. 

Com o intuito de responder às questões levantadas pelas professoras na 

entrevista coletiva, propusemos o estudo de dois textos a respeito da proposta 

curricular. O primeiro texto (em anexo) foi cedido pela equipe de Artes da Secretaria 

Municipal de Educação, e consistiu em partes de uma proposta de referenciais 

curriculares de Artes da Rede Municipal de Educação. De acordo com a equipe que 

disponibilizou o documento para estudo, os já mencionados referenciais foram 

elaborados por uma equipe de professores(as) da Rede Municipal e técnicos da 

SME, e estavam prontos, aguardando a publicação e distribuição para os(as) 

professores(as). No final do ano de 2008 os referenciais foram publicados e 

distribuídos nas escolas municipais (NATAL, 2008).  

O segundo texto proposto para estudo foi entregue ao final da reunião 

anterior. O texto (também em anexo), intitulado Caminhos possíveis para a 
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construção de uma proposta curricular em Arte (PILLOTO, 2008), foi extraído do 

Boletim Arte na Escola, publicação quadrimestral do Instituto Arte na Escola. 

A seguir, fizemos um rápido intervalo, e logo após prosseguimos com a 

pauta, destinando um tempo para a discussão e o re-planejamento das atividades 

didáticas de ação-reflexão-ação. 

Dando continuidade, solicitamos às professoras colaboradoras que 

respondessem um novo questionário, denominado Questionário Complementar (em 

apêndice), com o objetivo de responder a algumas questões da pesquisa que não 

foram exploradas na entrevista coletiva, e também subsidiar novas discussões. A 

escolha pela utilização do questionário deu-se pela necessidade de se confirmar 

alguns dados, como a escola e as turmas em que as professoras estavam 

trabalhando, e também pela possibilidade de construir novos dados, especialmente 

acerca da forma de planejamento utilizada pelas colaboradoras na hora de elaborar 

suas aulas.    

As professoras solicitaram alguns dias para responder o questionário, 

ficando acordado que entregariam no próximo encontro. 

Como encaminhamento para o próximo encontro propusemos um estudo 

sobre Sessões Reflexivas, encaminhando o texto Sessões Reflexivas (em 

apêndice), sistematizado a partir dos escritos de Ibiapina (2008) e Ribeiro e Guedes 

(2007), que versam a respeito da utilização de Sessões Reflexivas como 

procedimento metodológico na pesquisa colaborativa. Fizemos uma avaliação da 

reunião e encerramos o encontro. 

 

 

5º Encontro 

 

 

No dia 12 de maio realizamos a quinta reunião, com a presença de 3 

professoras colaboradoras da pesquisa, e teve a seguinte pauta:  

• Acolhida e informes; 

• Sessão de Estudo: Sessões Reflexivas; 

• Intervalo; 

• Definição de cronograma e encaminhamentos para as Sessões 

Reflexivas baseadas nas atividades didáticas de ação-reflexão-ação; 
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• Encaminhamentos para o próximo encontro e avaliação. 

Como nas outras reuniões, iniciamos com uma rápida acolhida e a sessão 

de informes, ocasião em que uma das professoras colaboradoras sugeriu a 

socialização de materiais didáticos e para-didáticos, ficando acertado que todas 

deveriam levar algum material na próxima reunião. Ainda neste momento as 

professoras devolveram o Questionário Complementar entregue na reunião anterior.  

Prosseguimos com o estudo do texto entregue no encontro anterior, que 

trata das Sessões Reflexivas como procedimento metodológico na pesquisa 

colaborativa. 

Como já apresentamos anteriormente, o conceito de reflexão que utilizamos 

considera a reflexão como um processo resultante da interação com o outro e com o 

meio, assim, as Sessões Reflexivas apresentam-se como um importante 

procedimento metodológico da pesquisa colaborativa. 

As Sessões Reflexivas têm como princípio básico a relação dialógica entre o 

pesquisador e o grupo de colaboradores. É um procedimento metodológico que vai 

além da técnica de coleta de dados e se constitui em um mecanismo provocador da 

reflexão, capaz de informar o docente sobre sua prática e as implicações teórico-

metodológicas que a determinam, dando-lhe voz própria para desvelar suas teorias 

e as possibilidades de superá-las. 

Para Vigotski (2007), a linguagem tem a uma função planejadora da ação, 

deste modo, as Sessões Reflexivas, que se apresentam como um exercício de 

expressão através da linguagem oral e escrita, constituem a base para que os 

professores descrevam, informem, confrontem e reconstruam suas práticas.  

De acordo com Ibiapina, 

 

 

[...] as Sessões Reflexivas são sistematizadas com a finalidade de 
auxiliar os professores a reconstruir conceitos e práticas, 
desenvolvendo um processo reflexivo que inicia pelas construções já 
existentes e pela identificação dos componentes básicos dos eixos 
teóricos da ação e as tendências que estão mais próximas do fazer 
didático. (IBIAPINA, 2008, p. 97). 

 

 

Assim, o processo desencadeado pelas Sessões Reflexivas suscita uma 

reflexão sobre a própria docência, pois, ao ser instigado a descrever a sua prática, 
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o(a) professor(a) tem a possibilidade de informar, confrontar e reconstruir o seu fazer 

docente, e esse exercício pode conduzi-lo à reconstrução de saberes e a mudanças 

na sua prática docente. 

Após o estudo do texto fizemos um intervalo, seguido de uma discussão 

sobre a importância e as dificuldades de operacionalização das Sessões Reflexivas. 

Apesar de considerarem o procedimento metodológico de extrema valia, as 

professoras colaboradoras demonstraram muitas dúvidas e insegurança em relação 

à realização das Sessões Reflexivas. 

Deste modo, considerando o pouco tempo para a realização da pesquisa e 

as muitas dúvidas apresentadas pelas professoras, principalmente o pouco 

conhecimento em relação à pesquisa e a falta de experiência, sugerimos 

adaptações para o processo de reflexão, propondo a realização de relatos reflexivos 

ao invés de Sessões Reflexivas. Denominamos relatos reflexivos a exposição oral 

de uma atividade didática realizada pelas professoras colaboradoras. Definimos que 

o relato deveria ser individual, apoiado, a critério de cada professora, em fotografias, 

vídeos, slides, ou até mesmo nas próprias atividades dos alunos. O relato teria um 

primeiro momento descritivo, a exemplo da sessão reflexiva, em que cada 

colaboradora buscaria descrever o que fez, perguntando-se sobre as razões das 

suas escolhas, e um segundo momento, informativo, em que se buscaria contemplar 

os significados de sua ação pedagógica. Os níveis de confrontação e reconstrução, 

propostos pela sessão reflexiva, não são alcançados no relato reflexivo, mais sucinto 

e menos complexo.  

É importante enfatizar que, tal qual a sessão reflexiva, o relato tem como 

objetivo provocar a reflexão sobre a própria prática a partir da sistematização do que 

vai ser comunicado e a partir da intervenção do outro, no caso, a pesquisadora e as 

demais professoras colaboradoras. Mesmo considerando as limitações do relato 

reflexivo em relação à proposta de sessão reflexiva, acreditamos que a reflexão 

provocada a partir do relato pode desencadear mudanças na prática educativa, 

portanto, consideramos o uso desse procedimento metodológico de grande valia no 

contexto de uma pesquisa educacional. 

Ressaltamos, junto às professoras colaboradoras, que a pesquisa, como 

mediadora e provocadora do processo reflexivo, se apresenta como uma 

possibilidade de compreensão e reconstrução da própria prática. Para Ibiapina 

(2008), a reflexão é  
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“[...] o olhar para dentro de nós mesmos, em que se questionam 
pensamentos, teoria formal e experiência concreta; é também, olhar 
para fora, em que se reflete e refrata os conteúdos externos, 
interpsicologicamente construídos; e os internos, formados 
intrapsicologicamente por meio da apropriação individual e subjetiva 
dos sentidos e significados existentes no contexto sócio-histórico. 
(IBIAPINA, 2008, p. 71). 

 

 

Satisfeitas com as adaptações, as professoras colaboradoras se dispuseram 

a realizar os relatos reflexivos, assim, definimos um cronograma para a realização 

dos mesmos, a saber:  

• 26 de maio:  Relato reflexivo da professora colaboradora Edda Mally; 

• 09 de junho: Relato reflexivo da professora colaboradora Djanira; 

                         Relato reflexivo da professora colaboradora Camille Claudel; 

• 16 de junho: Relato reflexivo da professora colaboradora Cecília. 

Encerramos a reunião com uma rápida, porém rica, avaliação do encontro, 

momento em que as professoras colaboradoras reiteraram a relevância dos 

encontros para sua prática docente. 

 

 

6º Encontro 

 

 

O sexto encontro ocorreu no dia 26 de maio, e teve como pauta:  

• Acolhida e informes;  

• Relato reflexivo da professora colaboradora Edda Mally; 

• Intervalo; 

• Encaminhamentos para o próximo encontro e avaliação. 

Iniciamos a reunião com a acolhida e os informes, prosseguindo com a 

socialização dos materiais entre as 4 professoras colaboradoras, conforme sugerido 

no encontro anterior.  

Após esse momento a professora colaboradora Edda Mally deu início ao seu 

relato reflexivo, descrevendo uma atividade desenvolvida com seus alunos, intitulada 

Rosário Ambiental: arte contemporânea na escola. A partir do seu relato foi 

desencadeado um processo dialógico entre todas as professoras presentes, 
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suscitando dúvidas, questionamentos, e conduzindo a colaboradora Edda Mally a 

uma reflexão sobre sua prática. 

Avaliamos que o relato de experiência foi bastante satisfatório8, pois 

possibilitou o desencadeamento de uma reflexão sobre a prática da professora 

colaboradora, fornecendo também dados para a pesquisa. Dessa forma, esse 

procedimento atendeu às duas dimensões da pesquisa colaborativa: investigação e 

formação. 

Continuando a reunião, fizemos um intervalo e os encaminhamentos para o 

próximo encontro. Entre os encaminhamentos solicitamos às professoras que 

elaborassem um relato de formação, uma breve narrativa (auto)biográfica, com o 

intuito de provocar novas reflexões e fornecer informações para a análise dos dados 

da pesquisa, pois consideramos que o percurso formativo e a reflexão sobre o 

mesmo exerce uma grande influência na prática docente. Isso ocorre porque ao 

refletirmos sobre nossa formação realizamos uma espécie de balanço de nossas 

ações, e isso nos permite “[...] tomar consciência da fragilidade das 

intencionalidades e da inconstância dos nossos desejos.” (JOSSO, 2004, p. 45).    

De antemão não havíamos considerado a necessidade do relato formativo, 

mas, a partir das respostas fornecidas no Questionário Complementar, devolvido 

pelas professoras colaboradoras no dia 12 de maio, tornou-se imperativo um relato a 

respeito da formação profissional de cada professora.  

Para Ibiapina (2008) a narrativa (auto)biográfica é um importante 

instrumento de investigação, além de se constituir em um rico procedimento de 

formação. Ora, se atende às duas dimensões da pesquisa colaborativa, investigação 

e formação, justifica-se plenamente a utilização de tal procedimento na pesquisa. 

Segundo a autora: “É por meio das narrativas de histórias de vida que os 

professores desvelam elementos que compõem o pensar e o agir profissional, 

criando bases para a compreensão da própria profissão docente.” (IBIAPINA, 2008, 

p. 85). 

Solicitamos às professoras colaboradoras que concentrassem seu relato nos 

fatos e experiências relacionados à sua formação profissional, por isso 

denominamos essa narrativa de relato de formação. Segundo Josso, as narrativas 

de formação são tão importantes quando nos propomos a refletir sobre nossa prática 

                                                 
8 As análises dos relatos de experiência e dos demais dados construídos durante os encontros serão 
apresentadas nos próximos capítulos. 
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docente porque “[...] permitem distinguir experiências coletivamente partilhadas em 

nossas convivências socioculturais, e experiências individuais, experiências únicas e 

experiências em série” (JOSSO, 2004, p. 49). 

Ficou acordado que o relato de formação deveria ser entregue no dia 16 de 

junho, data prevista para o último encontro da pesquisa. 

 Encerramos a reunião com uma breve avaliação, como nos outros 

encontros. 

 

 

7º Encontro 

 

 

Em 09 de junho realizamos a sétima reunião, com a presença de 3 

colaboradoras e a seguinte pauta:  

• Acolhida e informes; 

• Relato reflexivo da professora colaboradora Djanira; 

• Relato reflexivo da professora colaboradora Camille Claudel; 

• Intervalo; 

• Encaminhamentos para o próximo encontro e avaliação. 

Logo no início da reunião, enfatizamos a importância dos relatos de 

formação, lembrando as professoras colaboradoras de trazê-los no próximo 

encontro. 

Neste encontro tivemos os relatos reflexivos de duas professoras 

colaboradoras, Djanira, que relatou o projeto Os Reis Escravos, um estudo feito a 

partir da cultura africana, e Camille Claudel, que relatou a aula Despertando Gosto, 

Colhendo Frutos, que teve como objetivo despertar nos alunos o interesse pela arte. 

Assim como no encontro anterior, os relatos foram muito importantes, provocando 

ricas discussões e reflexões a respeito da prática docente, do ensino e da 

aprendizagem. 

Após os relatos fizemos um intervalo e uma rápida avaliação do encontro. 

Durante esse momento foi colocado que, considerando que o relato reflexivo da 

professora Cecília estava previsto para o dia 16 de junho, tornava-se impossível 

encerrar os encontros na referida data, como previsto inicialmente. Dessa forma, 
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ficou acertado que faríamos uma última reunião no dia 11 de agosto, após o recesso 

escolar, a única data em que todas as professoras poderiam comparecer. Essa 

reunião teria como objetivo a realização de uma avaliação geral dos encontros e da 

importância da pesquisa para a formação das professoras. 

 

 

8º Encontro 

 

 

No dia 16 de junho realizamos nosso oitavo encontro, com a participação de 

3 professoras colaboradoras, e teve como pauta:  

• Acolhida e informes; 

• Relato reflexivo da professora colaboradora Cecília; 

• Intervalo; 

• Encaminhamentos para o próximo encontro e avaliação. 

Iniciamos a reunião com os informes e o recebimento dos relatos de 

formação, solicitados anteriormente. 

A professora Cecília realizou o seu relato reflexivo, porém, diferentemente 

das outras professoras colaboradoras, não relatou uma aula ou um projeto 

desenvolvido com seus alunos. A professora alegou que o que mais estava lhe 

incomodando eram as dificuldades enfrentadas no fechamento do semestre na 

escola, quando as cobranças por resultados concretos ficam mais acentuadas. 

Assim, em seu relato reflexivo Cecília descreveu tais dificuldades. O caráter peculiar 

do relato da colaboradora trouxe novas e importantes contribuições para o grupo, 

tanto ao gerar discussões sobre a aprendizagem das crianças e as dificuldades do 

trabalho docente, quanto ao provocar reflexões sobre as dificuldades enfrentadas 

pelos(as) professores(as) junto à direção e coordenação das escolas. 

Prosseguimos com um intervalo e os encaminhamentos para o último 

encontro. Reforçamos a importância do mesmo, solicitando que o grupo não se 

dispersasse após o período de recesso. Encerramos a reunião com uma avaliação 

do encontro. 

 

 

 



 54

9º Encontro 

 

 

O nono e último encontro coletivo com as professoras colaboradoras foi 

realizado no dia 11 de agosto, após o período de recesso das aulas, e teve a 

seguinte pauta:  

• Acolhida e informes; 

• Intervalo; 

• Avaliação geral dos encontros e da pesquisa: contribuições e limitações. 

Todas as professoras colaboradoras compareceram a essa última reunião, 

que teve como objetivo possibilitar uma avaliação geral dos encontros realizados. As 

professoras colaboradoras se posicionaram em relação aos encontros, destacando 

as contribuições e limitações dos estudos, discussões, relatos reflexivos e relatos de 

formação.  

A avaliação teve dois momentos: no primeiro as professoras se 

expressaram, de forma oral, enfatizando as contribuições dos encontros para sua 

prática. O segundo momento consistiu em realizar a avaliação de forma escrita. 

Consideramos que essa reunião forneceu importantes dados para análise, 

pois a partir das colocações das professoras colaboradoras pudemos verificar em 

que nível ficou o alcance da pesquisa. 

Os dados construídos durante os encontros realizados com as professoras 

colaboradoras serão analisados nos próximos capítulos, especialmente os relatos 

reflexivos e sessões de estudo.  

 

 

2.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

 

 Além da constituição do grupo de professoras colaboradoras e da realização 

das reuniões de estudo e de reflexão, adotamos outros instrumentos de construção 

de dados, como a revisão bibliográfica e a análise documental.  

 Realizamos uma revisão bibliográfica a respeito do tema investigado, 

especialmente sobre a formação do professor de Artes, prática educativa, 

metodologia do ensino de Artes, aprendizagem e desenvolvimento infantil e 
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currículo. Tais leituras, todas referenciadas ao longo deste trabalho, possibilitaram 

uma ampla visão a respeito da questão que norteia este estudo, ou seja, quais são 

as necessidades formativas dos(as) professores(as) de Artes das escolas municipais 

de Natal/RN que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Foram essas 

leituras, juntamente com a análise documental e os dados construídos juntamente 

com as professoras colaboradoras, que possibilitaram as análises apresentadas nos 

próximos capítulos desta dissertação. 

 A partir das leituras, reuniões, entrevistas e relatos, mostrou-se imperativo 

realizar, além da revisão bibliográfica, uma análise de documentos relativos ao tema 

investigado. Para Bogdan e Biklen (1994), os documentos oficiais se apresentam 

como importantes fontes de pesquisa, devendo ser cuidadosamente estudados. 

 Assim, buscamos dados na legislação educacional, tanto em nível nacional 

como em nível municipal, e nos projetos políticos-pedagógicos e programas dos 

cursos de Educação Artística da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) e da Universidade Potiguar (UnP), instituições onde se graduaram as 

professoras colaboradoras. Cópias de todos os documentos consultados encontram-

se em anexo, ao final desta dissertação. 

 

 

2.4 ENTREVISTAS INDIVIDUAIS 

 

 

 Outro procedimento que utilizamos para a construção de dados foram as 

entrevistas individuais, realizadas após o término das reuniões coletivas, com o 

objetivo de clarificar alguns dados e construir outros. Optamos pela utilização de 

entrevistas individuais por compreender que estas permitem a observação de 

aspectos que só se evidenciam na narrativa individual, revelando questões 

particulares, por vezes quase confidenciais, como assinala Kramer (2003). 

 Ibiapina (2008) reforça a importância das entrevistas na pesquisa 

colaborativa, evidenciando o caráter dialógico das mesmas. Para a autora “[...] a 

entrevista apresenta diferentes condições que favorecem a produção do discurso e o 

dialogismo, possibilitando análises mais aprofundadas e substanciais do objeto em 

estudo.” (IBIAPINA, 2008, p. 77). 



 56

 Como essa entrevista teve o caráter de complementar os dados já 

construídos, optamos por adotar diferentes roteiros, personalizados de acordo com 

as informações que queríamos aprofundar com cada professora colaboradora (o 

roteiro das entrevistas individuais encontra-se nos apêndices desta dissertação).  

 Na entrevista de Djanira a ênfase foi em relação à grande experiência da 

professora com adolescentes e sua relação com a prática docente com crianças. A 

entrevista de Cecília teve como ponto principal o fato de a professora parar de atuar 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nas entrevistas de Edda Mally e Camille 

Claudel o principal ponto foi a motivação para a profissão de professora de Artes. 

  Foi a partir da realização dos encontros com as professoras colaboradoras 

e dos demais procedimentos de construção de dados que demos início à construção 

das categorias de análise. 

 Essa construção teve início no primeiro encontro, durante a realização da 

entrevista coletiva, na qual a fala das professoras que vieram a participar da 

pesquisa evidenciaram duas grandes dificuldades em relação à prática docente em 

Artes nos anos iniciais do Ensino Fundamental, já neste primeiro encontro elas 

utilizaram as expressões desenvolvimento e aprendizagem infantil e proposta 

curricular, que se tornaram recorrentes nos encontros seguintes. 

 Bogdan e Biklen (1994) propõem a construção das categorias de análise a 

partir da observação de termos recorrentes durante a construção dos dados, e 

afirmam que:  

 

 

À medida que vai lendo os dados, repetem-se ou destacam-se certas 
palavras, frases, padrões de comportamento, formas dos sujeitos 
pensarem e acontecimentos. [...] As categorias constituem um meio 
de classificar os dados descritivos que recolheu. (BOGDAN; BIKLEN, 
1994, p. 221). 

  

 

 Desta forma, a partir da observação dos registros dos encontros e demais 

procedimentos metodológicos, construímos nossas categorias de análise, que a 

partir de então sustentaram a apreciação e interpretação dos dados construídos, 

centrando-se no desenvolvimento e aprendizagem infantil e na proposta curricular. 

 Nos próximos capítulos apresentaremos as reflexões sobre a formação e a 

prática docente, assim como as análises realizadas a partir do percurso 
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metodológico aqui exposto, buscando responder à questão de estudo e aos 

objetivos propostos.  
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3 FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE EM ARTES:  

REFLETINDO SOBRE O PERCURSO ACADÊMICO E PROFISSIONAL 
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3 FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE EM ARTES: REFLETINDO SOBRE O 

PERCURSO ACADÊMICO E PROFISSIONAL 

 

 

A formação se constrói através de um 
trabalho de reflexibilidade crítica sobre as 
práticas e de reconstrução permanente de 
uma identidade pessoal.  

António Nóvoa 
 

 

 Seguramente o município de Natal, através da Secretaria Municipal de 

Educação (SME), deu um grande passo em busca da melhoria da educação ao 

instituir a disciplina de Artes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e contratar, 

através de concurso público, professores graduados na área para ministrar tais 

aulas. Essa é uma luta histórica dos movimentos em prol da arte/educação, e essa 

conquista na Rede Municipal de Ensino de Natal representa um grande avanço, que 

está em consonância com as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

que tiveram sua primeira publicação há mais de 10 anos: 

 

 

O ensino de Arte é área de conhecimento com conteúdos específicos 
e deve ser consolidada como parte constitutiva dos currículos 
escolares, requerendo, portanto, capacitação dos professores para 
orientar a formação do aluno. (BRASIL, 2001a, p. 51). 

 

 

 No entanto, tal iniciativa da SME, que pode ser vista como um pioneirismo 

na região trouxe, como toda ação precursora, muita ousadia, acertos e falhas, que 

precisam ser avaliadas e corrigidas.  

 O maior acerto foi, em nosso entendimento, a própria instituição do 

componente curricular Artes e a preocupação em contratar profissionais com a 

formação na disciplina. A maior restrição, sem dúvida, foi a não discussão de tal 

mudança curricular com os professores de Artes da Rede Municipal. Isso gerou 

muitos conflitos, evidenciando lacunas existentes em nossa formação.  

 Se nos propomos a (re)pensar a prática docente em Artes nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, é preciso (re)pensar também a formação dos(as) 



 60

professores(as) que desenvolvem essa prática, refletindo, juntamente com eles(as), 

sobre o seu percurso acadêmico e profissional.  

Compreendemos, do mesmo modo que Mizukami (1996), que o processo de 

aprender a ensinar é um processo de longa duração, que tem início, mas não tem 

um final pré-estabelecido. Assim como no processo de criação artística, em que o 

artista pesquisa, faz esboços, projetos, busca materiais e técnicas, o(a) professor(a) 

de Artes vai construindo sua prática, esboçando seu fazer docente a partir de 

diversos saberes adquiridos ao longo de sua formação profissional.  

Desta forma, entendemos a formação docente como um processo 

permanente, sempre em construção, assim, a formação pode ocorrer em múltiplos 

espaços e a qualquer tempo, tendo como suporte itinerários construídos ao longo da 

vida que, de uma forma ou de outra, incidem sobre o fazer docente.   

A seguir, apresentamos o percurso acadêmico e profissional das professoras 

colaboradoras desta pesquisa, trazendo as motivações para a docência, as 

contribuições e limites dos cursos de graduação e os saberes experienciais como 

possibilidade de formação. 

 

 

3.1 AS MOTIVAÇÕES PARA A DOCÊNCIA: CONSTITUINDO-SE PROFESSORA 

DE ARTES 

 

 

 A formação dos(as) professores(as) não se restringe ao período da 

academia, da formação universitária, ela inicia-se muito antes e prossegue durante 

sua atuação profissional, em um processo permanente de aprendizagem. É com o 

passar dos anos, na interação com outros profissionais e através de permanentes 

estudos, que vamos constituindo-se docentes. Fontana, ao falar sobre como nos 

tornamos professoras, afirma que “[...] é no movimento, mediado pelo outro que 

aprendemos e apreendemos o vivido, que nos elaboramos, que reafirmamos e 

transformamos o que somos, que nos desenvolvemos e singularizamo-nos” 

(FONTANA, 2003, p. 45). 

 No caso dos(as) professores(as) de Artes, muitas vezes as raízes das 

escolhas profissionais e a própria formação têm início ainda na infância, a partir das 
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primeiras vivências com a arte, como narram as professoras colaboradoras da 

pesquisa em seus relatos de formação: 

  

 

Por não ter recursos para comprar livros usávamos as revistas que papai comprava para 
embrulhar suas mercadorias como fonte de leitura de variados temas. A revista Manchete 
era a que me atraía por ter uma variedade de imagens. O que me levou a buscar estudar 
sobre a arte foi uma pintura de Monet vista na revista, na época eu gostava de recortar e 
colar essas imagens nos caderninhos e livros e não sabia sobre os gênios da pintura. 
(EDDA MALLY). 
 
 
Não atribuo apenas minha formação escolar ter contribuído em minhas escolhas, acredito 
que foi um conjunto de momentos vividos em que manifestações com qualidades artísticas 
estiveram presentes, como minhas brincadeiras na infância e na adolescência quando 
despertei para o desenho fazendo cópias de capas de discos, revistas e dos desenhos de 
artistas. (CECÍLIA). 
 
 
Desde a infância, a arte teve um destaque na minha vida, mesmo sem conhecer os códigos, 
eu já era uma apreciadora da música, do teatro, da dança e das artes visuais, que, 
infelizmente, esse conjunto de significados não me foi transmitidos durante o período que 
frequentei a escola. (CAMILLE CLAUDEL). 
 
 
Ainda criança brincava de ser professora. Dava aulas escrevendo no quadro-negro para 
amigos e vizinhos, eu gostava muito. O curso de Educação Artística veio suprir a minha 
curiosidade de me envolver com vários assuntos diferentes. (DJANIRA). 
 

 

 Como relatam as professoras colaboradoras, experiências da infância e da 

adolescência podem influenciar nas escolhas profissionais. As brincadeiras de 

infância, o ambiente familiar, o círculo de amizades, o tempo/espaço/material para 

desenho e pintura, a liberdade de expressão através da representação, da dança e 

da música, enfim, são diversas as experiências que possibilitam uma aproximação 

com a arte. Nas palavras de Ferraz e Fusari:  

 

 

Desde a infância, tanto as crianças como nós, professores e pais, 
interagimos com as manifestações culturais de nosso meio. 
Aprendemos a demonstrar nosso prazer e desprazer, gosto e 
rejeição, por imagens, objetos, sons, ruídos, músicas, falas, 
movimentos, histórias, jugos e informações, com os quais 
interagimos e nos comunicamos na vida cotidiana [...]. 
Gradativamente, damos forma e sentido às nossas maneiras de 
admirar, de gostar, de julgar, de apreciar – e também de fazer – as 
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diferentes manifestações culturais de nosso grupo social e, dentre 
elas, as obras de arte. É por isso que, mesmo sem perceber, 
educamo-nos esteticamente no convívio com as pessoas e as 
situações da vida cotidiana. (FERRAZ; FUSARI, 2009, p. 18-19, 
grifos das autoras). 

  

 

 As autoras, assim como as professoras colaboradoras, nos mostram a 

importância das interações e vivências estéticas em nossa formação, desde a 

infância. Para Tardif (2007) as experiências vivenciadas como aluno(a) também são 

importantes na formação dos(as) professores(as), pois: 

 

 

Antes mesmo de ensinarem, os futuros professores vivem nas salas 
de aula e nas escolas – e, portanto, em seu futuro local de trabalho – 
durante aproximadamente 16 anos (ou seja, em torno de 15.000 
horas). Ora, tal imersão é necessariamente formadora, pois leva os 
futuros professores a adquirirem crenças, representações e certezas 
sobre a prática do ofício de professor, bem como sobre o que é ser 
aluno. (TARDIF, 2007, p. 20). 

 

 

 Assim, antes da formação acadêmica e do exercício da profissão docente, 

vamos aprendendo o que é ser professor(a) e o que é ser aluno(a), e vamos, a partir 

de nossas vivências enquanto discentes, construindo saberes acerca do ensinar e 

do aprender. Esses saberes não são definidos somente pelo(a) professor(a), de 

acordo com Tardif (2007), esses saberes são produzidos socialmente e resultam de 

diversas interações. 

 A importância das interações sociais no processo de aprendizagem já havia 

sido apontada por Vigotski (2009), e nos mostram que estamos em permanente 

construção e transformação, ou seja, estamos permanentemente nos constituindo 

como pessoas e como profissionais.   

 É claro que as experiências vivenciadas como aluno(a) poderão influenciar 

de diversas maneiras o modo como os(as) futuros(as) professores(as) ensinarão. 

Alguns poderão reproduzir práticas vividas, outros, talvez, negarão o que 

vivenciaram, buscando outros caminhos para a prática docente. Mas, de qualquer 

forma, essas experiências irão se refletir no exercício da docência.  
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 Na formação do(a) professor(a) de Artes essas experiências são acrescidas 

das vivências com a arte no dia a dia, através das diversas linguagens e formas de 

representação da arte. Essas vivências são muito importantes para o exercício da 

docência, para Fusari e Ferraz (2001), na formação do(a) professor(a) de Artes o 

conhecimento artístico é tão importante quanto o conhecimento pedagógico:  

 

 

No caso do professor de Arte, a sua prática-teoria artística e estética 
deve estar conectada a uma concepção de arte, assim como a 
consistentes propostas pedagógicas. Em síntese, ele precisa saber 
arte e saber ser professor de arte. (FUSARI; FERRAZ, 2001, p. 53, 
grifos das autoras).  

 

 

 Conhecer, apreciar e vivenciar arte torna-se ainda mais importante para o(a) 

professor(a) de Artes se considerarmos uma prática educativa ancorada na Proposta 

Triangular, formalizada por Ana Mae Barbosa (1998). Como já dissemos 

anteriormente, essa proposta está baseada em três eixos: criação, leitura e 

contextualização. Coelho (2008), ao falar sobre a prática docente, afirma 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 prática 
docente em Arte é a promoção e a organização de estratégias que 
confluam para o exercício do ensino e da aprendizagem triangular. 
(COÊLHO, 2008, p. 177-178, grifos da autora). 

 

 

 Para que o(a) professor(a) de Artes possa encaminhar sua prática educativa 

a partir desses pressupostos, é importante que ele também experimente a criação, a 

leitura e a contextualização em arte, ou seja, que ele vivencie os três eixos da 

Proposta Triangular.   

 Isso não significa que para ser professor(a) de Artes seja necessário ser 

também um(a) artista, mas, sim, que se tenha uma vivência com a arte, seja como 
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expectador(a), como produtor(a) ou como artista. A participação em grupos artísticos 

ou culturais também pode ser extremamente positiva para a atuação dos(as) 

professores(as) de Artes. 

 Mas, se, por um lado, as experiências com a arte são positivas para a 

prática docente em Artes, não podemos desconsiderar a importância da formação 

acadêmica do(a) professor(a) que atua neste campo do conhecimento. Entendemos 

que a formação na área de Artes em nível de Licenciatura é imprescindível para uma 

docência de qualidade, comprometida com a arte enquanto conhecimento, cultura e 

enquanto forma de expressão humana. 

  

 

3.2 CONTRIBUIÇÕES E LIMITES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO  

 

 

Como já dissemos, a formação docente é um processo permanente e 

perpassa por múltiplos espaços e diferentes etapas. Uma dessas etapas é a 

graduação, através dos cursos de Licenciatura na área de Artes. A formação inicial 

de professores(as) de qualquer área deve receber uma atenção especial, como 

afirma Souza: 

 

 

A profissão docente exige uma formação consistente, adequada e de 
duração necessária. Não se pode aceitar uma formação aligeirada, 
fora de um ambiente de pesquisa, de respeito à profissão docente e 
aos seus requerimentos científicos. Será o rigor da qualificação 
científica e da apropriação de metodologias adequadas à produção 
do saber pedagógico (pesquisa) na formação do profissional da 
educação que poderá contribuir para a solução dos graves 
problemas que ainda padece a educação brasileira. Para o exercício 
da profissão docente, não basta uma formação de nível médio, ou 
até mesmo superior, com um simples verniz pedagógico. (SOUZA, 
2009, p. 135). 

 

 

A partir da LDB nº. 9.394/96 (BRASIL, 1996) os cursos de graduação da 

área de Artes vem se reestruturando para atender às novas conquistas deste campo 

do conhecimento. Os antigos cursos de Educação Artística, em suas diferentes 
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habilitações, estão sendo extintos, e novos cursos, denominados Licenciaturas em 

Artes Visuais, em Dança, em Música ou em Teatro, estão sendo criados. 

No entanto, os(as) professores(as) que atuam nas escolas municipais até o 

presente momento, incluindo as professoras participantes desta pesquisa, foram 

formados(as) nos cursos de Educação Artística. Desta forma, nossas análises se 

deterão a documentos relacionados a estes cursos, pois, embora estejam em 

extinção, são os alunos egressos de tais cursos que estão ministrando as aulas na 

Rede Municipal de Ensino de Natal.   

Como já dissemos anteriormente, a implantação do ensino de Artes nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino de Natal colocou 

em evidência algumas deficiências decorrentes da formação propiciada por esses 

cursos. Essas lacunas na formação profissional são analisadas por De Camillis, que 

afirma que: “A formação teórico-prática do profissional que exerce essa atividade 

tem deficiências significativas quanto a uma visão sócio-histórica, quanto às 

linguagens específicas e quanto à didática.” (DE CAMILLIS, 2002, p. 27). 

Essas deficiências e suas consequencias também já haviam sido apontadas 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte: 

 

 

O que se observa, então, é uma espécie de círculo vicioso no qual 
um sistema extremamente precário de formação reforça o espaço 
pouco definido da área com relação às outras disciplinas do currículo 
escolar. Sem uma consciência clara de sua função e sem uma 
fundamentação consistente de arte como área de conhecimento com 
conteúdos específicos, os professores não conseguem formular um 
quadro de referências conceituais e metodológicas para alicerçar sua 
ação pedagógica. (BRASIL, 2001a, p. 32). 

 

 

Esses aspectos ficam claros nas palavras das colaboradoras quando 

questionadas acerca das contribuições e limitações dos cursos de graduação: 

 

 

Não obtive contribuições significativas durante a graduação. Considero como uma 
contribuição que me chamou a atenção para pesquisa, as aulas com materiais expressivos. 
(EDDA MALLY). 
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A licenciatura em Artes não contempla o ensino escolar, uma grande contradição, o que 
aprendemos na graduação nos serve apenas para trabalhar com oficinas limitadas a 
técnicas sem cunho pedagógico. (CECÍLIA). 
 
 
As contribuições foram: o conhecimento sobre a área de artes, o domínio das várias 
técnicas em artes visuais e o conhecimento sobre o uso adequado dos materiais, além de 
conhecer os materiais. As limitações foram: o desconhecimento sobre as abordagens 
pedagógicas e sobre a psicologia. (DJANIRA).  
 
 
Na graduação o que adquiri foram as teorias que, ao assumir a função de professora de 
Artes comecei a pesquisar e tentar adequar a teoria que aprendi com a idade e a série. 
(CAMILLE CLAUDEL). 
 

 

Dentre as quatro colaboradoras, Djanira é a que concluiu a graduação há 

mais tempo, e também a que observa mais contribuições em relação ao curso de 

formação. As demais professoras evidenciam as deficiências do curso em relação 

aos aspectos didáticos e pedagógicos, chegando a definir a Licenciatura como 

contraditória por não preparar os(as) professores(as) para o ensino.    

No entanto, apesar das afirmações das professoras colaboradoras, 

entendemos, como nos coloca Ferreiro (1993, p. 31), que: “Nenhuma prática 

pedagógica é neutra”, pois todas estão apoiadas em algum modo de ensinar e 

aprender. O fato de as professoras não terem clareza de qual(ais) abordagem(ns) 

metodológica(s) aprenderam e apreenderam durante a graduação e utilizam em sua 

prática docente não significa que não utilizam método algum ou que “não 

aprenderam nada” durante a graduação. Este fato não se dá por acaso, e tampouco 

é de responsabilidade das professoras, mas está enraizado em décadas de 

educação autoritária, ancorada em uma prática em que recebíamos tudo pronto, 

através de manuais, cartilhas e livros didáticos que deviam ser obedecidos à risca. 

Ao falar sobre a formação dos(as) professores(as) de Artes, Machado (2008) nos 

lembra que: 

 

 

Fomos ensinados a buscar respostas, de preferências certas, para 
nossas ações pedagógicas e assim os professores chegam com 
muitas expectativas para os cursos de formação. Antes de respostas 
para ações – que aliás não existem –, seria bom investigarmos 
nossas intenções e aí as perguntas são cruciais.(MACHADO, 2008, 
p. 177). 
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É nessa perspectiva que os(as) professores(as) de Artes precisam perceber-

se como pesquisadores(as) de sua própria prática. Para isso é necessário 

disponibilidade, tempo e recursos. Mas isso não basta, é necessário também 

aprender a pesquisar, e esse é um aprendizado que deve ocorrer durante toda a 

vida escolar e se intensificar durante a graduação. O(a) professor(a) que teve a 

oportunidade de vivenciar, durante sua graduação, atividades de pesquisa, terá mais 

condições de pesquisar e de refletir sobre sua própria prática pedagógica. A 

investigação gera conhecimento, cuja implicação podemos encontrar nas palavras 

de Iavelberg:  

 

 

O professor que produz conhecimento pedagógico desempenha um 
papel mais significativo entre seus pares e desfruta de seu trabalho, 
pois exercita a prática reflexiva e, assim sendo, pode colaborar 
efetivamente na reflexão e discussão sobre as questões que 
envolvem o ensino da arte. (IAVELBERG, 2003, p. 55). 

 

 

Porém, nem sempre isso é possível, apesar dos grandes avanços e 

conquistas na educação brasileira, a maioria dos(as) professores(as) que hoje 

exercem a docência não tiveram, em sua formação inicial, preparação e/ou 

incentivos para uma prática docente pautada na pesquisa e na reflexão.  

Não queremos, no entanto, desqualificar os cursos de graduação ou as 

instituições que os ministram, ao contrário, enfatizamos aqui a importância da 

formação inicial propiciada pelas Universidades. Aliás, reiteramos, juntamente com 

Souza (2009), que a Universidade é o principal lócus de formação docente, e que 

tem avançado qualitativamente nos últimos anos:  

 

 

[...] reafirmamos que a Universidade deve continuar como um lócus 
privilegiado da formação de professores. [...]. O saber pedagógico, 
hoje institucionalizado na Universidade Brasileira, tem se firmado 
como um conhecimento específico, através do ensino, da pesquisa e 
da extensão. (SOUZA, 2009, p. 134). 

 

 

Contudo, considerando que nos propomos a pensar e a repensar a prática 

docente do(a) professor(a) de Artes, e que esta prática é resultado, também, da 
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formação inicial de tais profissionais, não poderíamos deixar de analisar as lacunas 

deixadas por estes cursos. Não vamos adentrar nas propostas curriculares dos 

inúmeros cursos de formação em Artes existentes no Brasil, mas analisaremos 

alguns pontos da estrutura curricular e das ementas das disciplinas dos dois cursos 

em que se formaram as professoras colaboradoras desta pesquisa: Educação 

Artística – Habilitação Artes Plásticas (UFRN) e Educação Artística – Habilitação em 

Desenho (UnP).  

O Curso de Educação Artística – Habilitação Artes Plásticas – Licenciatura 

Plena da UFRN9 está estruturado com uma duração média de 8 períodos letivos, 

com uma carga horária de 2.715 horas/aula. Desse total de horas, apenas 525 

horas/aula são relacionadas à prática docente e à aprendizagem, o que significa que 

menos de 20% da carga horária do curso de Licenciatura é voltada para o estudo da 

teoria e da prática de ensino.  

Esse é um fator preocupante, pois, se um curso se propõe a formar 

professores(as), a discussão em torno da educação deve ocupar um espaço maior 

em seu currículo. Não basta saber técnicas artísticas para ensinar, é preciso 

compreender como se dá o processo de ensino e de aprendizagem.  

Vejamos, no quadro abaixo, a carga horária e as ementas das disciplinas 

relacionadas à prática docente e à aprendizagem vigentes no período da graduação 

das professoras colaboradoras: 

 

 

Quadro 3 – Carga Horária e Ementas das Disciplinas do Curso de Educação 
Artística – Habilitação Artes Plásticas – Licenciatura Plena – UFRN: 

DISCIPLINA DEPARTAMENTO 
RESPONSÁVEL 

CARGA 
HORÁRIA 

EMENTA 

Fundamentos 
da Arte na 
Educação 

Departamento de 
Artes 

60 
horas/aula 

Evolução das teorias 
metodológicas que 
contribuíram para a 
transformação do ensino 
artístico infantil na escola de 
1º grau. 

Psicologia I Departamento de 
Psicologia 

60 
horas/aula 

Iniciação aos problemas 
gerais do psiquismo humano: 
o estudo do comportamento 
humano, a estrutura de base 
e a estrutura mental do 

                                                 
9 As grades curriculares dos cursos da UFRN e da UnP encontram-se em anexo. 
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comportamento. O 
dinamismo do 
comportamento. 

Psicologia da 
Educação III 

Departamento de 
Educação 

60 
horas/aula 

Análise das técnicas de 
modificação de 
comportamento em sala de 
aula numa perspectiva da 
psicologia operante. 
Características básicas da 
adolescência. 

Introdução à 
Educação 

Departamento de 
Educação 

60 
horas/aula 

Concepções de educação: 
evolução das tendências da 
Educação, sociedade e 
cultura. A crise da Escola e 
as estratégias de 
sobrevivência. 

Didática II Departamento de 
Educação 

60 
horas/aula 

Fundamentação científica 
para uma conceituação de 
didática. Os objetivos do 
ensino no processo didático. 
Planejamento, execução e 
avaliação do ensino. 
Caracterização de uma nova 
metodologia de ensino. 

Prática de 
Ensino de 
Educação 
Artística 

Departamento de 
Artes 

135 
horas/aula 

Didática aplicada ao ensino 
de educação artística. 
Fundamentação teórica para 
o exercício da docência de 
educação artística nas 
escolas de 1º grau. 

Prática de 
Ensino de 
Artes 
Plásticas 

Departamento de 
Artes 

90 
horas/aula 

Exercício da docência de 
Artes Plásticas nas Escolas 
de 2º Grau e sua aplicação 
em situações práticas. 

 

 

Como podemos observar a partir das ementas das disciplinas, não há uma 

preocupação consistente com as questões que envolvem o ensino de Artes, 

especialmente em relação aos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A estrutura curricular do curso da UnP não difere muito do curso da UFRN, e 

tem, como o primeiro, uma pequena carga horária voltada às questões do ensino e 

da aprendizagem. Apesar do fato de que não tivemos acesso às ementas das 

disciplinas, pois, com a extinção do curso, a documentação da Universidade não 

está disponível para consulta, podemos considerar, a partir dos relatos da 

professora Camille, que o conteúdo e os objetivos das disciplinas também se 
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assemelham aos do curso da UFRN. O quadro abaixo mostra as disciplinas 

relacionadas ao ensino e aprendizagem e a respectiva carga horária de cada uma: 

 

 

Quadro 4 – Disciplinas e Carga Horária do Curso de  
Educação Artística – Habilitação Desenho – Licenciatura Plena – UnP: 

DISCIPLINA CARGA 

HORÁRIA 

Psicologia da Educação 68 horas/aula 

Didática 68 horas/aula 

Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio 68 horas/aula 

Prática de Ensino de Educação Artística I 150 horas/aula 

Teoria da Arte na Educação 68 horas/aula 

Prática de Ensino de Educação Artística II 150 horas/aula 

 

 

Nos cursos analisados, até mesmo o estágio curricular, importante momento 

de formação profissional, é direcionado para os anos finais do Ensino Fundamental 

e para o Ensino Médio, excluindo a atuação do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

Compreendemos que os cursos acima citados foram pensados em outro 

contexto histórico e social, no entanto não podemos deixar de observar que o ensino 

de Artes nos anos iniciais foi praticamente ignorado, como se esse não fosse um 

campo de trabalho para os(as) professores(as) de Artes.  

Ora, se os cursos de formação inicial no qual se formaram as professoras 

colaboradoras não supriram suas necessidades formativas, torna-se urgente pensar 

em cursos de formação contínua e outras possibilidades de formação que possam 

preencher as lacunas deixadas pelos cursos de graduação. É claro que é preciso 

considerar também o contexto em que tais necessidades formativas emergiram, 

pois: “Na medida em que as necessidades são um produto histórico-social, a sua 

análise implica situar a expressão subjectiva no concreto, visando determinar em 

que grau é influenciada por fenómenos de moda ou de tendência” (RODRIGUES; 

ESTEVES, 1993, p. 35). Consideramos que a instituição do ensino de Artes nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental foi determinante para que as professoras 

tomassem consciência de suas necessidades formativas relativas a esse nível de 
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ensino, porém não compreendemos isso como moda ou tendência, mas como uma 

necessidade real, que só não havia emergido antes porque o contexto era outro.     

Em nosso entendimento enquanto professora de Artes e pesquisadora, 

compreendemos que as reformulações curriculares nos cursos de formação inicial 

devem ser fruto de discussões e estudos coletivos, que precisam envolver os 

professores formadores, pesquisadores, alunos e também os profissionais egressos 

de tais cursos, pois são eles que se deparam, no dia a dia do exercício da profissão, 

com a realidade da sala de aula, e vivenciam em sua prática docente as 

contribuições e limitações dos cursos de formação.  

No entanto, a partir de nossa vivência enquanto docente e de nossos 

estudos, podemos afirmar que os saberes artísticos são fundamentais para a 

docência em Artes, e é indispensável que estejam presentes na proposta curricular 

dos cursos de formação inicial e também na formação contínua. O(a) professor(a) de 

Artes precisa ter um sólido conhecimento a respeito da arte, de acordo com a 

linguagem que trabalha, e isso inclui as técnicas e procedimentos artísticos, a 

contextualização e a apreciação estética. Porém, além dos saberes relativos ao 

campo da arte, é igualmente imprescindível que a formação docente esteja 

alicerçada nos conhecimentos do campo da Didática e da Pedagogia, visto que os 

cursos de Licenciatura devem preparar os profissionais para o exercício da docência 

nos diversos níveis de ensino e nos múltiplos espaços educativos.  

Para Coutinho (2008, p. 157) a formação do(a) professor(a) de Artes tem, 

portanto, “este caráter peculiar de lidar com as complexas questões da produção, da 

apreciação e da reflexão do próprio sujeito, o futuro professor, e das transposições 

das suas experiências com a Arte para a sala de aula com seus alunos.” A autora 

ainda defende que: 

 

 

Além dessa peculiaridade inerente ao objeto do conhecimento, é 
preciso, também, propiciar situações para que o futuro professor 
possa conhecer os outros sujeitos do processo: as crianças, os 
jovens, seus alunos. Entender como crescem e se relacionam com o 
meio social e cultural. Como estabelecem a comunicação e como 
desenvolvem as linguagens e as expressões. Enfim, como 
aprendem? (COUTINHO, 2008, p. 157). 

 

 



 72

Consequentemente, os cursos de formação inicial e continuada devem 

abarcar em sua estrutura curricular conteúdos que tratem dessas áreas, com a 

inclusão de disciplinas que abordem as questões relativas ao desenvolvimento e à 

aprendizagem, especialmente em relação à infância. Essa preocupação se justifica, 

pois: 

 

 

No trabalho com crianças, o processo de mediação para o ensino 
dos objetos culturais da área de Arte deve considerar, além da 
estrutura própria dessa área de conhecimento, as especificidades do 
desenvolvimento infantil que influem no modo como as crianças se 
aproximam da arte. (PONTES, 2005b, p. 52).  

 

  

Sendo assim, a forma como a criança aprende e se desenvolve deve ser 

considerada no momento das escolhas metodológicas, dos procedimentos e, até 

mesmo, dos conteúdos e materiais a serem utilizados. Nessa mesma perspectiva, 

Ferraz e Fusari (2009) advogam que a formação dos(as) professores(as) de Artes 

deve ser consistente e abranger os conhecimentos acerca da metodologia do ensino 

de Artes: 

 

 

É importante que se possa refletir sobre novas metodologias nos 
cursos de formação inicial e contínua de professores de Arte, 
discutindo se atendem a tais premissas e sugerindo outras. Os 
professores, em sua formação, necessitam de conhecimentos 
consistentes para transpor suas vivências para a sala de aula. 
(FERRAZ; FUSARI, 2009, p. 140-141). 

 

 

Assim, é fundamental que os cursos de graduação e as demais 

possibilidades de formação contínua considerem a formação do(a) professor(a) de 

Artes em dois eixos: 

•  Artístico: conhecimentos artísticos e culturais (incluindo a criação e a 

experimentação artística). 

•  Didático/Pedagógico: conhecimentos didáticos acerca da organização do 

ensino, incluindo a organização curricular, as metodologias de ensino e 

conhecimentos sobre o desenvolvimento e a aprendizagem.   
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Para Ferraz e Fusari (2009) a articulação entre as disciplinas específicas da 

área de Artes e as disciplinas pedagógicas é fundamental para uma docência em 

Artes que propicie aprendizagens significativas: 

 

 

Ao desenvolver-se o ensino e a aprendizagem da arte surgem 
importantes questões referentes ao seu processo pedagógico e 
educacional. Uma delas diz respeito ao posicionamento que 
assumimos sobre os modos de encaminhar esse trabalho de acordo 
com os princípios e os objetivos de um processo educativo que 
atenda as necessidades da educação, dos educandos e da cultura 
artística no mundo contemporâneo. (FERRAZ; FUSARI, 2009, p. 17). 

 

  

Assim, é importante enfatizar que a carga horária desses dois eixos deve ser 

distribuída de forma equilibrada, e, mais importante, esses eixos precisam estar 

articulados durante todo o curso, de modo que o(a) futuro(a) professor(a) possa 

aprender as técnicas e também aprender como ensiná-las nos diversos níveis da 

Educação Básica e nos distintos espaços educativos. De acordo com Bellochio: 

 

 

É urgente pensar na formação de professor que se constitua 
criticamente, pelas relações amplas e restritas entre teoria e prática, 
pelo aprender, planejar, realizar, refletir e replanejar, um processo de 
formação não distanciado da própria condição da unicidade humana. 
(BELLOCHIO, 2004, p. 81). 

 

 

Porém, além das mudanças nos cursos de formação inicial e continuada, 

faz-se imperativo instituir outras formas de formação contínua para os(as) 

professores(as) que já estão atuando na docência, pois: 

 

 

Ser educador é educar-se permanentemente, pois o processo 
educativo não se fecha, é contínuo. Isto nos permite reconhecer que 
cada conhecimento construído pelos professores com seus alunos, 
vai implicar novas relações com outros conhecimentos, novas 
procuras, perguntas, dúvidas e, conseqüentemente, novas 
construções, num processo permanente onde a formação de 
professores em serviço é entendida como uma "formação contínua", 
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no cotidiano e a partir do cotidiano profissional destes. (PRADA, 
2009, p. 2). 

 

 

Assim, a formação contínua irá possibilitar que os(as) professores(as) 

possam ressignificar sua prática e se ajustar às demandas de seus alunos, posto 

que: 

 

 

A formação inicial (licenciatura) habilita para o exercício da docência, 
embora nem sempre atenda, em sua plenitude, às necessidades 
formativas dos professores. Logo, torna-se necessário a participação 
dos professores em atividades de formação continuada que 
suplantem os tradicionais treinamentos, reciclagens, capacitações e 
atualizações dissociadas de sua realidade. (MENDES SOBRINHO, 
2006, p. 80).  

 

 

Em consonância com as ideias de Mendes Sobrinho, entendemos que a 

pesquisa é uma das modalidades de formação contínua que pode atender de forma 

mais efetiva às necessidades dos(a) professores(as) dos anos iniciais, pois, ao 

refletir sobre a própria prática docente, é possível perceber-se como sujeito atuante 

e co-autor(a) dos saberes que permeiam sua prática. 

Além da pesquisa, contudo, existem outras possibilidades de formação 

contínua, como aponta Almeida (2009): formação contínua realizada na escola, pela 

Universidade, no modelo de Educação a Distância, realizada por museus e centros 

culturais, realizada por ONGs, sindicatos ou outros organismos sociais: 

• formação contínua realizada na escola: também chamada de formação 

em serviço, pode ocorrer em reuniões e encontros de planejamento e 

também, a exemplo do Rede Municipal de Ensino de Natal, em horários 

semanais de planejamento. Quando bem planejada, essa é uma modalidade 

de formação que traz ótimos resultados, contribuindo efetivamente para a 

melhoria da prática docente e da aprendizagem dos alunos, pois a 

proximidade com a realidade da escola permite ações direcionadas aos 

problemas enfrentados no dia a dia; 

• formação contínua realizada pela Universidade: a Universidade tem um 

importante papel na formação contínua de professores, e oferece inúmeras 
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possibilidades de cursos de extensão, de aperfeiçoamento e de Pós-

Graduação, tanto Lato Sensu como Stricto Sensu. Além de cursos, as 

Universidades também realizam congressos, simpósios e outros eventos 

voltados à divulgação de conhecimento e de pesquisas educacionais. Esses 

espaços também se constituem em possibilidades de formação contínua, 

pois estimulam a troca de saberes através da divulgação de experiências 

bem sucedidas e provocam a reflexão da própria prática; 

• formação contínua realizada no modelo de Educação a Distância: cada 

vez mais difundida, a educação a distância conquista espaço e adeptos 

devido às possibilidades de adequação de tempo para estudo. Os principais 

suportes utilizados são a internet, os vídeos e a televisão, porém, a maioria 

destes cursos cultiva uma boa articulação entre atividades a distância, como 

as videoconferências, fóruns e chats, e as atividades presenciais, apoiadas 

no uso de apostilas ou de textos; 

• formação contínua realizada por museus e centros culturais: embora 

ainda tímida, a formação contínua ofertada por museus e centros culturais é 

de extrema importância para os profissionais da área de arte, pois 

possibilitam a interação dos profissionais com importantes espaços de 

produção e divulgação da arte; 

• formação contínua realizada por ONGs, sindicatos ou outros organismos 

sociais: a amplitude que a formação contínua vem alcançando 

convidou/permitiu que diversas instituições pudessem participar do processo 

de formação de professores(as). ONGs, sindicatos, instituições de pesquisa, 

fundações, associações de profissionais de áreas específicas, entre outros, 

tem participado da formação contínua de inúmeros docentes. Na área 

específica de ensino de Artes, no município de Natal, podemos destacar a 

atuação do Pólo Arte na Escola, que promove estudos e eventos voltados 

para os professores de Artes, além de disponibilizar um rico acervo de 

material didático e paradidático multimídia para empréstimo. Especial 

destaque merece também a atuação do PAIDÉIA, Núcleo de Formação 

Continuada para Professores de Arte e Educação Física, que promove 

cursos de aperfeiçoamento, especialização e também o Encontro Nacional 

de Ensino de Arte e Educação Física – ENAEF, que já alcançou a quarta 

edição, com a participação de renomados pesquisadores da área e de 
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professores(as) de todo o Brasil. Além de cursos e eventos, o PAIDÉIA 

produz material didático de apoio aos professores(as) de Artes e Educação 

Física e edita uma revista na área. 

 

Entendemos que toda essa diversidade de formação contínua pode trazer 

resultados positivos para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, embora 

tenhamos consciência de que: 

 

 

A formação contínua dos professores e os esforços de toda a ordem 
que ela concita, não são fins em si mesmos. São meios ao serviço de 
uma educação e de um ensino de melhor qualidade e, ainda, meios 
para ajudar os professores a alcançar tão plenamente quanto 
possível um desenvolvimento pessoal e profissional condizente com 
as funções muito complexas que hoje lhes estão confiadas. 
(RODRIGUES, 2006, p. 115). 

 

 

Assim, corroborando com a autora, e considerando a metodologia 

empregada durante a realização desta pesquisa, enfatizaremos a seguir os saberes 

experienciais como possibilidade de formação. 

 

 

3.3 OS SABERES EXPERIENCIAIS COMO POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO 

 

  

 É certo que os saberes docentes não são definidos de uma só vez, eles vão 

sendo construídos ao longo do percurso acadêmico e profissional, das vivências, 

acertos e desacertos, e também através da troca de experiências com colegas de 

trabalho. A definição dos saberes docentes é, portanto, um processo de 

aprendizagem sociointeracionista, em que a interação com o outro e com o meio 

possibilita a ampliação e a ressignificação da prática docente. 

 Para Tardif, que nos lembra que o saber docente é plural e heterogêneo, os 

saberes de um(a) professor(a) “são uma realidade social materializada através da 

formação, de programas, de práticas coletivas, de disciplinas escolares, de uma 
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pedagogia institucionalizada, etc., e são também, ao mesmo tempo, os saberes 

dele.” (TARDIF, 2007, p. 16, grifos do autor).   

 Assim, na construção desse conjunto de saberes, a experiência e a reflexão 

crítica sobre a mesma assumem um importante papel na prática docente. Trazemos 

a seguir algumas falas das professoras colaboradoras que se reportam à 

importância da experiência e da troca de saberes entre os colegas de profissão 

como um modo de exercitar e estimular a reflexão sobre a própria prática: 

 

 

Essas trocas são muito importantes e tem me ajudado bastante a superar a insegurança e 
as dificuldades. Durante os encontros o grande vilão que nos limita é o tempo, já que tenho 
total liberdade para participar dos encontros sem causar nenhuma espécie de cobrança por 
parte da coordenação ou direção da escola, uma vez que estes acontecem no dia de 
planejamento e isso facilita minha ida e participação. (CAMILLE CLAUDEL). 

 
 

Uma coisa que esse grupo já me ajudou muito foi na ansiedade do fazer, porque agora eu 
aceito com muito mais facilidade a incapacidade de não saber fazer, porque eu achava que 
eu não sabia porque não tinha capacidade, mas quando eu ouvi os depoimentos das 
colegas eu fui percebendo que isso não era uma deficiência minha, então minha limitação 
eu estou conseguindo aceitar mais e buscar crescer para ampliar os meus limites. (EDDA 
MALLY). 
 
 
Com a troca de experiências e relatos das colegas passei a ter a noção de como trabalhar 
com as crianças. (DJANIRA). 
 
 
A troca de experiências, como estamos tendo aqui, é muito importante, desde que não se 
transforme em espaços de queixas. (CECÍLIA).  

 
  

 Verificamos, a partir dessas falas, que as professoras colaboradoras 

atribuem grande importância à experiência e à partilha de saberes. Para Tardif 

(2007), essa valoração da experiência ocorre por que: 

 

 

[...] os próprios professores, no exercício de suas funções e na 
prática de sua profissão, desenvolvem saberes específicos, 
baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. 
Esses saberes brotam da experiência e são por ela validados. [...] 
Podemos chamá-los de saberes experienciais ou práticos. (TARDIF, 
2007, p. 38-39). 
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 Esses saberes ampliam-se e adquirem novos significados a partir da 

reflexão sobre a prática, como evidencia Freire: “É pensando criticamente a prática 

de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1996, p. 

39), ou seja, a experiência por si só não basta, é preciso a reflexão crítica sobre a 

prática.  

 A partir dessas análises podemos concluir que a instauração de um 

ambiente de estudo, pesquisa, trabalho coletivo e troca de experiências contribui 

positivamente para que o professor aprimore sua prática docente, desempenhando 

seu papel junto à sociedade de um modo geral e colaborando para a formação de 

seus alunos.  Isso ocorre porque as trocas de experiências, ou seja, a interação entre 

os(as) professores(as), leva à apropriação de novas práticas, novas formas de 

encaminhar as atividades docentes.  

 Dessa forma, a proposta de criação de um ambiente coletivo de estudo se 

apresenta como uma possibilidade de formação contínua e se fortalece com a 

afirmação de Coutinho (2008), que diz: 

 

 

A formação do professor se intensifica à medida que ele se defronta 
com as situações reais de ensino e aprendizagem. Faz parte 
intrínseca de sua profissionalidade a reflexão e a pesquisa contínua. 
Um movimento que se amplia na troca entre seus pares, nos 
planejamentos coletivos e também nas carências e dificuldades 
comuns identificadas nos momentos de cumplicidade. (COUTINHO, 
2008, p. 158). 

 

 

 Se o processo formativo não tem fim e continua durante toda a prática 

docente, à medida que buscamos ampliar nossos conhecimentos, ele pode se 

desdobrar de várias maneiras, como diz a professora Edda Mally em seu relato de 

formação: 

 

 

Busco dentro das oportunidades que surgem ampliar meu repertório cultural e somar 
conhecimentos científicos na construção do meu saber para oportunizar aos meus alunos o 
que eu dispunha e não reconhecia como arte. (EDDA MALLY). 
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 As professoras Camille Claudel e Cecília ressaltam a importância dos 

encontros realizados durante a pesquisa como possibilidade de formação contínua: 

 

 

As discussões nos encontros nos levaram a persistir e lutar na busca de soluções para 
resolver nossos anseios e angústias, já que a arte está na essência humana e merece 
destaque na escola, pois a arte tem um conjunto de significados que não podem ser 
transmitidos de qualquer forma, mas sim, de uma forma muito mais dinâmica. E através da 
arte treinamos nossas percepções para um mundo cada vez mais veloz. (CAMILLE 
CLAUDEL). 
 
 
Como eu já disse, a troca de experiências é muito importante, mas é preciso tomar cuidado 
para que não seja apenas um espaço de reclamações e queixas. (CECÍLIA).  
 

 

 O olhar mais atento para a prática docente em artes despertou nas 

professoras colaboradoras o desejo da formação contínua, como pode ser 

evidenciado nas palavras de Djanira: 

 

 

Resolvi fazer uma especialização em ensino de Artes porque percebi o quanto preciso 
estudar sobre os fundamentos pedagógicos do ensino da Arte. (DJANIRA). 
 

   

 Podemos considerar, então, que as diversas possibilidades de formação 

contínua, incluindo os cursos de aperfeiçoamento, Pós-Graduação, horários 

semanais de planejamento, os estudos individuais e coletivos e, claro, as 

oportunidades de troca de experiências, possibilitam e provocam reflexões sobre a 

prática docente.  

Essa reflexão sobre o percurso acadêmico e profissional das professoras 

colaboradoras da pesquisa, enfatizando as motivações que as conduziram à 

docência, assim como a análise das contribuições e limites dos cursos de graduação 

e dos saberes experienciais como possibilidade de formação, nos conduziram a 

outra fase da nossa pesquisa, um (re)pensar coletivo.  

Esse (re)pensar coletivo é fundamental para a uma reestruturação da prática 

educativa, e pode, como apontam Rodrigues e Esteves (1993), contribuir também 

para a reformulação dos cursos de formação inicial, pois, segundo as autoras,  
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[...] tem progredido a convicção de que o desenvolvimento da 
formação contínua de professores pode e deve fornecer, mediante os 
adequados meios de acompanhamento e de avaliação, 
conhecimentos preciosos para a modificação e o ajustamento dos 
currículos de formação inicial. (RODRIGUES; ESTEVES, 1993, p. 
48).  

 

 

 É claro que para que isso ocorra é essencial a criação de mecanismos que 

possibilitem um retorno das atividades de formação contínua para as instituições que 

oferecem a formação inicial. Isso pode ocorrer através de publicações, relatórios de 

pesquisa, divulgação em congressos, seminários, realização de pesquisas junto aos 

profissionais egressos da formação inicial, enfim, são diversas as possibilidades de 

diálogo que podem ocorrer entre a formação contínua e a formação inicial, 

provocando melhorias nas duas configurações de formação, contribuindo para a 

melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem. 

 Assim, juntamente com as professoras colaboradoras, (re)pensamos o ensino 

de Artes nos anos iniciais do Ensino Fundamental a partir de suas maiores 

necessidades formativas. Esse repensar constitui a próxima parte desta dissertação. 
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4 REPENSANDO O ENSINO DE ARTES NOS ANOS INICIAIS  

DO ENSINO FUNDAMENTAL:  

UMA ANÁLISE DAS NECESSIDADES FORMATIVAS A DEZ MÃOS 
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4 REPENSANDO O ENSINO DE ARTES NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: UMA ANÁLISE DAS NECESSIDADES FORMATIVAS A DEZ 

MÃOS 

 

 

Na formação permanente dos professores, o 
momento fundamental é o da reflexão crítica 
sobre a prática. É pensando criticamente a 
prática de hoje ou de ontem que se pode 
melhorar a próxima prática. 

Paulo Freire 
 

 

 A partir da reflexão e discussão conjunta sobre o que foi abordado pelo 

grupo foi possível repensar o ensino de Artes nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental juntamente com quatro professoras de escolas da Rede Municipal de 

ensino de Natal/RN, resultando em uma análise das necessidades formativas a dez 

mãos. Na verdade, na busca de responder à nossa questão de estudo e investigar 

quais são as necessidades formativas dos(as) professores(as) de Artes das escolas 

municipais de Natal/RN que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental e 

construir um contexto reflexivo com os(as) mesmos(as) na perspectiva de 

ressignificar sua prática docente, foram muitos os interlocutores com que 

dialogamos, mas referimo-nos à dez mãos quando nos reportamos à nossa 

participação enquanto mediadora do processo de inspiração colaborativa e às quatro 

professoras colaboradoras que participaram da pesquisa. 

 Como já apresentamos anteriormente, no decorrer da pesquisa foram 

realizados nove encontros: o primeiro consistiu em um encontro de apresentação da 

pesquisa, a seguir vieram quatro sessões de estudo e três sessões de relatos 

reflexivos, finalizando com um encontro de avaliação. Todos esses encontros, 

juntamente com a revisão bibliográfica, a análise documental, as entrevistas, 

questionários e relatos de formação, forneceram um grande e vasto material para 

apreciação e exame. 

 Já no primeiro encontro, no decorrer da apresentação da pesquisa, pudemos 

constatar que a questão de estudo não era só nossa, mas motivo de inquietação de 

vários(as) professores(as) ali presentes.  
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  Essas inquietações provocaram discussões e queixas por parte de 

muitos(as) professores(as), mas em nenhum momento eles(as) manifestaram-se 

contrários à instituição da disciplina de Artes nos anos iniciais, como podemos 

verificar na entrevista coletiva realizada no dia 17 de março de 2008, quando 

vários(as) professores(as) posicionaram-se sobre a importância da arte na 

educação. Trazemos, a seguir, as falas das professoras que vieram a se tornar 

colaboradoras da pesquisa, dizeres esses que traduzem suas visões sobre a 

importância do ensino de Artes desde os primeiros anos de escolaridade: 

 

 

Eu acho que não se pode deixar a criança só com as áreas específicas, ela tem que ter arte 
desde sempre, desde a barriga, na verdade, porque cantando uma música pra ela, ela já ‘tá’ 
sendo levada pra esse mundo de sensibilidade, porque arte é isso, ela não trabalha só com 
o racional, mas tem muito também daquela parte intuitiva, criativa, e se você não der arte 
pra ela, da forma pedagogicamente correta, bem direcionada, ela vai estar desde cedo 
sendo bombardeada por televisão, por todos os sentidos, por onde ela passa. Hoje, mais do 
que nunca, a criança tem que estar aberta para o conhecimento. (CECÍLIA). 
 

 

 Para a professora Cecília a arte deve fazer parte do currículo em todos os 

níveis de ensino, e para evidenciar isso a colaboradora coloca que a arte deve ser 

vivenciada, ensinada e aprendida desde a gestação. A professora atribui grande 

importância à arte no que se refere aos aspectos emocionais e ao desenvolvimento 

da criatividade, mas isso não significa que a professora desconsidere os aspectos 

cognitivos da arte, como podemos constatar em sua fala, quando afirma que a 

criança precisa estar “aberta” para o conhecimento. 

 Bellochio também chama atenção para este fato, ao afirmar que: 

 

 

Não se trata, todavia, de destituir o ensino de Arte dos aspectos 
emocionais, nem de centrá-la em processos de natureza 
eminentemente conteudista. É necessário, principalmente, tomar a 
Arte como uma linguagem cultural que é construída e representa o 
conhecimento de determinado grupo de indivíduos, situados 
historicamente. Por estar situada, social e culturalmente, torna-se 
educável e poderá ser desenvolvida paulatinamente, junto aos 
processos de escolarização que, em meu entendimento, deverão 
conduzir à emancipação dos sujeitos da educação em sentido amplo 
e, particularmente, quanto à produção e acesso aos bens artísticos. 
(BELLOCHIO, 2004, p. 121-122). 
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 A esse respeito concordamos com a colaboradora e com a autora que o 

ensino de Artes é o espaço para desenvolver, além dos aspectos cognitivos, os 

aspectos subjetivos e emocionais dos sujeitos. Outra autora, Barbosa (2002b) 

também considera que os dois aspectos devem ser observados: "Se a arte não é 

tratada como um conhecimento, mas somente como um ‘grito da alma’, não estamos 

oferecendo uma educação nem no sentido cognitivo, nem no sentido emocional." 

(BARBOSA, 2002b, p. 21). A arte, enquanto conhecimento, pode ser vivenciada, 

internalizada e ressignificada, contribuindo para o desenvolvimento da criança. Por 

outro lado, o sentimento, a emoção e a intuição não podem continuar a ser tratados 

como campo irracional e, portanto, destituídos de inteligência. Sem emoções não é 

possível tomar decisões, não é possível mobilizar um pensamento racional. Sem 

sensibilidade, sem o exercício da criatividade, a busca por resoluções de problemas 

fica limitada. 

 Fazer, apreciar e compreender arte propicia diversas experiências, algumas 

delas apontadas pela colaboradora Edda Mally: 

 

 

Bom, o que eu acredito, é que a arte provoca experimentos diferenciados das outras 
disciplinas, então a gente pode experimentar. E uma das coisas que mais eu questiono, 
assim, eu brinco muito com meus alunos, é que muitas crianças não tem acesso a papel pra 
desenhar em casa, a brincar riscando no chão, e eu busco trabalhar isso com meus 
meninos. (EDDA MALLY). 
 

 

 Na compreensão da colaboradora Edda Mally a arte pode provocar 

experiências diferentes das propiciadas por outras disciplinas, e embora não 

esclareça que experiências são essas, na visão da professora isso se apresenta 

como um aspecto positivo em relação ao ensino de Artes. Concordamos com a 

colaboradora e compreendemos, assim como Barbosa (2002a), que a arte é uma 

linguagem aguçadora dos sentidos.  

 Oliveira (1992), ao nos falar a respeito das concepções de Vigotski sobre o 

funcionamento do cérebro humano, nos diz que: “Na sua relação com o mundo, 

mediada pelos instrumentos e símbolos desenvolvidos culturalmente, o ser humano 

cria as formas de ação que o distinguem de outros animais.” (OLIVEIRA, 1992, p. 

24). Nas palavras do próprio Vigotski: “A internalização das atividades socialmente 

enraizadas e historicamente desenvolvidas constitui o aspecto característico da 
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psicologia humana; é a base do salto quantitativo da psicologia animal para a 

psicologia humana.” (VIGOTSKI, 2007, p. 58). 

 Acreditamos que, entre as atividades que distinguem o ser humano de 

outros animais, está a arte, em suas diversas manifestações e linguagens. Isso é 

possível porque a arte se apresenta não como uma forma de reproduzir a realidade, 

mas como uma possibilidade de recriá-la, reinventá-la, atribuindo-lhe novos 

significados. 

 Ora, se a arte é uma das manifestações que nos caracteriza como humanos, 

ela deve ser vivenciada, apreciada e conhecida desde a infância. A compreensão de 

que esse processo deve ser desenvolvido com responsabilidade e precisa ser 

conduzido por profissionais qualificados, preparados para lidar com as 

peculiaridades da infância e da arte, provocou diversas discussões e culminou com 

a constituição do grupo de colaboradoras desta pesquisa, que se identificaram 

enquanto coletivo a partir de suas preocupações em relação ao ensino de Artes nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 No primeiro encontro da pesquisa, no dia 17 de março de 2008, durante a 

entrevista coletiva, emergiram duas dificuldades em relação ao ensino de Artes na 

infância, que, ao longo das reuniões, se evidenciaram como as maiores 

necessidades formativas das professoras colaboradoras. São essas questões: 

•  O desconhecimento das características do desenvolvimento e 

aprendizagem da criança; 

•  A ausência de uma proposta curricular de Artes para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, tanto no âmbito escolar, quanto no âmbito municipal. 

 

Essas questões, que respondem ao primeiro objetivo desta pesquisa 

(Investigar quais as necessidades formativas dos(as) professores(as) de Artes das 

escolas municipais de Natal/RN que atuam nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental), passaram a nortear os próximos encontros, na tentativa de responder 

ao segundo objetivo proposto (Construir um contexto reflexivo com os professores 

colaboradores na perspectiva de ressignificar a prática docente em Artes nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental). 

A seguir, apresentamos nossas análises a partir das colocações das 

professoras colaboradoras, realizadas em diferentes momentos da pesquisa, 

fundamentando a discussão dos dados em referencial teórico relacionado às duas 
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questões levantadas pelas professoras. Posteriormente, trazemos as análises dos 

relatos reflexivos e a avaliação e autoavaliação como possibilidades de formação. 

 

 

4.1 DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DA CRIANÇA 

 

 

Como já abordamos no capítulo anterior, a formação inicial dos(as) 

professores(as) de Artes apresenta grandes lacunas no que se refere às questões 

da metodologia de ensino, didática e pedagogia, especialmente em relação ao 

ensino para crianças. Isso explica porque desde os primeiros encontros que tivemos 

com as professoras colaboradoras da investigação as mesmas apresentaram como 

uma de suas dificuldades o desconhecimento em relação ao desenvolvimento e 

aprendizagem da criança: 

 

 

Posso começar? Eu vou começar porque eu penso que a minha maior dificuldade é quando 
eles são assim novinhos, e, assim, eu não sei entrar nesse mundo, aí eu tenho dificuldade 
de planejar pra essa faixa etária, eu tenho dificuldade de lidar com essa faixa etária. Sem 
falar que a gente tem alunos de várias faixas etárias, enquanto a professora da turma passa 
o ano inteiro com a mesma faixa etária, a mesma turma, então ela tem a possibilidade de 
aprofundar seus estudos naquela faixa, a gente tem que planejar pra todas as faixas etárias, 
tem que adequar os temas a cada faixa etária. É o que sinto mais dificuldade, eu tenho que 
entrar nesse mundo, eu tento, mas ainda tem essa barreira, né. (CECÍLIA). 
 
 

Eu acho é que é importante, nós, professores, nos posicionarmos. Por exemplo, a minha 
primeira experiência com ensino nas séries iniciais tá sendo agora, porque pela primeira vez 
o município abriu concurso para professor de artes, pela primeira vez, né, em quantos anos? 
Então, eu sempre trabalhei com o Ensino Médio, eu nunca nem ensinei nas séries maiores 
do Ensino Fundamental, eu tô aprendendo agora. Eu já comprei um monte de material, pra 
poder me aproximar desse universo infantil, por que pra mim o mais sofrido foi descobrir 
isso, porque eu nunca trabalhei nem com minhas filhas, por isso eu tô tendo dificuldade com 
as crianças. Falta-me fundamentação da pedagogia voltada à crianças de 6 a 9 anos. Minha 
maior dificuldade é a questão cultural mesmo, eu não tenho conhecimento da cultura da 
criança. (DJANIRA). 
  
 
O que cada criança deve aprender em cada ano? Como ela se desenvolve? (CAMILLE 
CLAUDEL). 
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A gente se depara na sala de aula com níveis de aprendizagem que a gente não 
compreende. Eu tenho dificuldade mesmo de dominar o conhecimento, o desenvolvimento 
dessa fase, pra mim é tudo muito novo. (EDDA MALLY). 

 

 

As colocações das professoras evidenciam as deficiências decorrentes da 

formação profissional inicial e da falta de experiência com o ensino de Artes para a 

faixa etária dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Esse fato se agrava com a 

inclusão das crianças de seis anos no Ensino Fundamental de nove anos, instituído 

a partir da Lei nº 11.274/2006 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007). De acordo com 

as orientações para a inclusão dessas crianças no Ensino Fundamental: 

 

 

A criança de seis anos de idade que passa a fazer parte desse nível 
de ensino não poderá ser vista como um sujeito a quem faltam 
conteúdos da educação infantil ou um sujeito que será preparado, 
nesse primeiro ano, para os anos seguintes do ensino fundamental. 
[...] as crianças de seis anos, assim como as de sete a dez anos de 
idade, precisam de uma proposta curricular que atenda a suas 
características, potencialidades e necessidades específicas. 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007, p. 8). 

 

 

A dupla dimensão da Educação Infantil, cuidar e educar, também deve ser 

observada nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A educação das crianças dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental deve promover a integração entre os aspectos 

físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais, posto que a criança precisa, 

mesmo depois dos seis anos de idade, de cuidados e de afeto.  

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI), as brincadeiras devem fazer parte do cotidiano escolar das crianças 

pequenas, pois: 

 

 

Pela oportunidade de vivenciar brincadeiras imaginativas e criadas 
por elas mesmas, as crianças podem acionar seus pensamentos 
para a resolução de problemas que lhe são importantes e 
significativos. Propiciando a brincadeira, portanto, cria-se um espaço 
no qual as crianças podem experimentar o mundo e internalizar uma 
compreensão particular sobre as pessoas, os sentimentos e os 
diversos conhecimentos. (BRASIL, 2001b, p. 28): 
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Assim sendo, o trabalho com crianças pequenas exige que o(a) professor(a) 

tenha diversas competências e trabalhe conteúdos de naturezas diversas, 

compreendendo a utilização de músicas, jogos, desenho, pintura, faz-de-conta. 

Deste modo, a ludicidade ocupa um lugar de destaque na aprendizagem dessas 

crianças, pois, como afirmam Fontana e Cruz: 

 

 

[...] a brincadeira não envolve apenas a atividade cognitiva da 
criança. Envolve a criança toda. É prática social, atividade simbólica, 
forma de interação com o outro. Acontece no âmago das disputas 
sociais, implica a constituição do sentido. É criação, desejo, emoção, 
ação voluntária. (FONTANA; CRUZ, 1997, p. 139). 

 

 

A criança não é um adulto em miniatura, ao contrário, ela apresenta 

características próprias da sua idade, por isso é importante estudar o 

desenvolvimento humano, as características próprias de cada faixa etária, a 

influência do meio, dos colegas, da família e da escola na aprendizagem. No que 

tange à necessidade de conhecermos as peculiaridades do desenvolvimento 

humano, em especial, da criança, pode ser exemplificado pela afirmação de Bock, 

Furtado e Teixeira: 

 

 

Estudar o desenvolvimento humano significa conhecer as 
características comuns de uma faixa etária, permitindo-nos 
reconhecer as individualidades, o que nos torna mais aptos para a 
observação e interpretação dos comportamentos. (BOCK; 
FURTADO; TEIXEIRA, 1999, p. 98). 

 

 

Assim, ao estudar as características de cada etapa de desenvolvimento 

infantil, podemos compreender melhor as necessidades de aprendizagem de cada 

criança, seus interesses e seu desenvolvimento, e compreender também a 

importância do ensino de Artes nessa etapa da educação, pois: 

 

 

As Artes Visuais estão presentes no cotidiano da vida infantil. Ao 
rabiscar e desenhar no chão, na areia e nos muros, ao utilizar 
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materiais encontrados ao acaso (gravetos, pedras, carvão), ao pintar 
os objetos e até mesmo seu próprio corpo, a criança pode utilizar-se 
das Artes Visuais para expressar experiências sensíveis. Tal como a 
música, as Artes Visuais são linguagens e, portanto, uma das formas 
importantes de expressão e comunicação humanas, o que, por si só, 
justifica sua presença no contexto da educação, de um modo geral, e 
na educação infantil, particularmente. (BRASIL, 1998b, p. 85).  

 

 

Entender como a criança se desenvolve e como ela aprende é fundamental 

para uma prática docente comprometida com o desenvolvimento e a aprendizagem 

dos alunos. Sendo assim, tais discussões deveriam ser elemento constitutivo do 

currículo de formação docente nas diversas licenciaturas. Mas, como vimos no 

capítulo anterior, os cursos de graduação onde se formaram as professoras 

colaboradoras não tinham uma preocupação com o ensino de Artes na infância. 

Cecília evidencia as lacunas deixadas pelo curso de graduação: 

 

 

Da graduação posso declarar sem medo de ser injusta que não contribuiu em nada para o 
meu trabalho com crianças. Minha experiência foi auxiliada por minha busca em 
conhecimentos na área da pedagogia infantil e principalmente com a prática junto a outras 
professoras pedagogas na escola. (CECÍLIA). 

 

 

Para as professoras colaboradoras a formação do(a) professor(a) de Artes 

deve ser ampla e envolver não só os conhecimentos a respeito da arte, mas também 

os saberes relativos à criança e seu desenvolvimento, assim como os 

conhecimentos referentes ao ensino e à aprendizagem em arte, com um estudo da 

Didática específica do ensino de Artes.  

 Considerando que a formação é um processo contínuo, e buscando atender 

à primeira necessidade formativa apresentada pelas professoras colaboradoras 

realizamos um encontro, no dia 14 de abril de 2008, para estudar o desenvolvimento 

e a aprendizagem da criança.  

 Uma das professoras colaboradoras propôs o estudo do texto Fases do 

Desenvolvimento Infantil: Fase 3: Crianças de 6 a 8 anos e Fase 4: Crianças de 9 a 

11 anos (INSTITUTO LIBERTAS, 2008), e enviou o texto, por e-mail, para todas as 

colaboradoras da pesquisa. O envio do texto com alguns dias de antecedência 
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possibilitou que as colaboradoras pudessem fazer uma leitura antes da reunião, 

otimizando a discussão. 

 O envio antecipado permitiu também que percebéssemos que o texto aborda 

o desenvolvimento infantil a partir de etapas divididas em faixas etárias que nem 

sempre condizem com a realidade de nossos alunos, já que o desenvolvimento não 

é pré-definido pela idade. Essa visão está ancorada nos estudos de Piaget, cuja 

questão central de estudo é investigar como o homem constrói seu conhecimento 

(LA TAILLE, 1992). Na busca de responder a esse quesionamento, o pesquisador 

identificou estágios de desenvolvimento, que são a base dos textos estudados.   

 No entanto, como o texto já havia sido enviado, decidimos manter a 

discussão do mesmo, possibilitando que cada professora colaboradora percebesse, 

através de sua leitura e das discussões, de que forma essa abordagem atende, ou 

não, aos questionamentos acerca da aprendizagem e desenvolvimento da criança.  

 Propusemos também a leitura e discussão de um segundo texto, no intuito 

de possibilitar novos olhares e análises a respeito do desenvolvimento e 

aprendizagem da criança. O texto constitui-se em uma parte do livro Psicologia e 

trabalho pedagógico (FONTANA; CRUZ, 1997), e intitula-se: Desenvolvimento, 

aprendizagem e educação: a influência da abordagem histórico-cultural na escola.  

 Atendendo à solicitação das professoras, iniciamos com a leitura do primeiro 

texto, e logo a colaboradora Edda Mally começou a discussão com alguns 

questionamentos: 

 

 

Eu queria fazer duas perguntas: a primeira pergunta é quando a gente tá lá no primeiro 
parágrafo, que é sobre a questão desse desenvolvimento dele, dessa capacidade. Aí a 
gente se depara na sala de aula com níveis de aprendizagem que a gente não compreende 
esse desenvolvimento aqui (referindo-se ao texto). Eu tenho um quinto ano de alunos de 12 
e 13 anos, por aí, fora de faixa, que, em níveis de aprendizagem cognitivo da escola, eles 
têm aprendizagem, isso não se pode negar, mas o aprendizado escolar, formal, não chega. 
(EDDA MALLY). 
 

 

 Essa primeira preocupação da professora Edda Mally evidencia o que já 

afirmamos sobre a abordagem do texto, o que é reforçado com seu segundo 

questionamento: 
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E a segunda pergunta: no texto diz que com 9 anos as crianças “já dominam bem a leitura e 
a escrita”, isto é outra questão, podem até dominar, mas não estão habituados a registrar, 
não há o incentivo do registro. Então como é que a gente, enquanto professor de Artes, por 
que a gente vai fazer uma visita pelo centro histórico, depois têm que construir o portfólio, 
eles até conhecem letras e palavras, mas eles não articulam elas entre si, eles não 
conseguem fazer registros que sejam satisfatórios do ponto de vista de construção de 
diálogo, de percepção, de coerência. E aí? Como é que a gente trabalha isso? (EDDA 
MALLY). 
 

 

 A colaboradora Djanira interfere: 

 

 

Claro, sem desmerecer Piaget, pois temos que considerar algumas coisas, o mundo era 
outro, a sociedade era outra, eu não digo nem a sociedade, eu digo as crianças, por que lá o 
nível de necessidade é outro, mesmo hoje passando tanto tempo, hoje é diferente, não é só 
a idade que determina a aprendizagem da criança. E outra coisa, sobre a sua segunda 
pergunta, a gente tem que considerar que o mundo dos nossos alunos é um mundo 
absolutamente oral, então eles não têm a prática da leitura. (DJANIRA). 

 

 

A partir dessa discussão, apresentamos o texto de Fontana e Cruz (1997), e 

sugerimos uma leitura do mesmo. E mais uma vez a professora Edda Mally se 

manifestou: 

 

 

Como é que a gente vai trabalhar propostas, até mesmo dos Parâmetros Curriculares, por 
que criança tem que apreciar, então como é, como acontece a intermediação do adulto 
mediante as fases da criança, que é um processo ainda em desenvolvimento? Foi isso que 
me deixou em dúvida. (EDDA MALLY). 

 

 

Nesse momento, enfatizamos o quanto a atuação do(a) professor(a) é 

importante para a aprendizagem e o desenvolvimento da criança, e citamos Oliveira 

(1992, p. 33), que afirma, a partir dos estudos acerca da obra de Vigotski, que “A 

intervenção pedagógica provoca avanços que não ocorreriam espontaneamente.”. 

Rosa Iavelberg traz essa discussão para o âmbito do ensino de Artes, e fala sobre a 

importância do papel do(a) professor(a): 
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O papel dos professores é importante para que os alunos aprendam 
a fazer arte a gostar dela ao longo da vida. Tal gosto por aprender 
nasce também da qualidade da mediação que os professores 
realizam entre os aprendizes e a arte. [...] Um professor que entra em 
sintonia com as formas de vinculação de cada estudante com o 
saber está mais apto a instigar o aluno a atribuir significados à arte, 
resolver problemas no fazer artístico e propor questões com suas 
poéticas pessoais, desenvolvendo critérios de gosto e valor em 
relação às suas atividades artísticas – e de seus pares – e aos 
objetos de arte. (IAVELBERG, 2003, p. 10). 

 

 

A forma como a criança aprende e se desenvolve deve ser considerada no 

momento das escolhas metodológicas, dos procedimentos e até mesmo dos 

conteúdos e materiais a serem utilizados, e para isso é necessário que o(a) 

professor(a) compreenda como se dá essa aprendizagem. 

A professora Anamelia Bueno Buoro (2003) faz uma análise da contribuição 

dos estudos de Piaget e de Vigotski relacionando-os ao ensino de Artes, ajudando-

nos a entender a importância da arte para a criança e como ela constrói os saberes 

artísticos: 

 

 

Piaget entende os desenhos das crianças como produtos da sua 
compreensão de mundo, afirmando que elas desenham a partir do 
que conhecem de si e do mundo. Com base nas teorias cognitivistas, 
Piaget considera que a criança, conforme vai crescendo, desenvolve 
conceitos que são as bases das representações gráficas. Apresenta 
a sua compreensão do desenvolvimento do desenho baseada na 
formação desses conceitos perceptivos. Vigotsky, além disso, 
considera o gesto e a dramatização movimentos geradores da 
representação gráfica infantil ligados a uma interação social.  
(BUORO, 2003, p. 40-41). 

 

 

Complementando o comentário da autora, é preciso destacar que, para 

Piaget (PIAGET; INHELDER, 1973), o desenho é uma das condutas da função 

semiótica, isto é, uma das formas através das quais a função de atribuição da 

significação se expressa e se constrói. Assim, o desenho desenvolve-se 

concomitantemente às outras manifestações, como o brinquedo/brincadeira e a 

linguagem verbal. 
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A partir dessas colocações, podemos perceber o quanto as vivências 

artísticas são importantes para a aprendizagem e para o desenvolvimento da 

criança. Seja na perspectiva de Piaget ou a partir dos estudos de Vigotsky, as 

experiências artísticas e culturais estão profundamente relacionadas ao aprendizado 

e ao desenvolvimento infantil, mais ainda, a arte está relacionada à vida.  

De acordo com Oliveira (2003) “é fundamental para a educação a postulação 

de Vygotsky de que os processos de aprendizado movimentam os processos de 

desenvolvimento.” (OLIVEIRA, 2003, p. 60, grifos da autora), ou seja, o aprendizado 

precede e impulsiona o desenvolvimento. Para esclarecer como isso ocorre 

transcrevemos aqui um trecho do texto estudado durante a reunião: 

 

 

Embora aponte diferenças entre aprendizado e desenvolvimento, 
Vygotsky considera que esses dois processos caminham juntos 
desde o primeiro dia da vida da criança e que o primeiro – o 
aprendizado – suscita e impulsiona o segundo – o desenvolvimento. 
Ou seja, tudo aquilo que a criança aprende com o adulto ou com 
outra criança mais velha vai sendo elaborado por ela, vai se 
incorporando a ela, transformando seus modos de agir e pensar. 
(FONTANA; CRUZ, 1997, p. 63). 

 

 

Se a criança aprende a partir da interação com adultos ou crianças mais 

experientes, também é verdade que nós, adultos, também aprendemos e nos 

desenvolvemos a partir de processos interativos. Podemos, assim, afirmar que 

durante nossas sessões de estudo foi estabelecida uma zona de desenvolvimento 

proximal (VIGOTSKI, 2007) e que aprendemos a partir dos estudos e das 

interações. A aprendizagem construída a partir dessas interações pode ser 

observada na fala das professoras colaboradoras: 

 

 

Aquele texto que a gente estudou sobre o desenvolvimento me ajudou muito, eu via a 
criança e perguntava: mas ele não consegue fazer isso? “Peraí”, ele ainda não consegue. 
(EDDA MALLY). 
 
 
Eu tinha tanta dificuldade que eu tive que fazer um tratamento com uma psicóloga. Foi tão 
difícil, foi tão dolorido pra mim o ano passado. Mas esse ano, hoje, eu sou outra pessoa. 
(DJANIRA). 
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Se a interação favorece o aprendizado entre adultos, a criança também 

aprende em contato com as outras crianças, com o meio, com os adultos, com os 

objetos. Por este motivo é que Pontes afirma: 

 

 

A criança, desde que nasce, depara-se com um universo de 
símbolos e significados construídos pelas gerações que a precedeu 
e, participando das práticas culturais do seu grupo, reconstrói os 
significados do mundo físico, psicológico, social, estético e cultural. 
Nesse sentido, o mundo será conhecido e ressignificado no convívio 
e acesso da criança aos jeitos de pensar e fazer de cada linguagem 
em seus códigos lingüísticos e/ou artísticos. (PONTES, 2005a, p. 
67).   

 

 

Por meio das interações sociais, em casa, nos grupos sociais, na escola, 

vamos todos, crianças e adultos, ressignificando o mundo à nossa volta, construindo 

novos conhecimentos, como os que construímos a partir dos estudos acerca do 

desenvolvimento e aprendizagem infantil.  

Consideramos, após a análise das falas das professoras, que tais estudos 

contribuíram para que pudéssemos iniciar o processo de (re)pensar o ensino de 

Artes nos anos iniciais do Ensino Fundamental. De fato, trata-se de um “início”, uma 

vez que o redimensionamento da prática docente relacionado ao ensino de Artes 

não se limita às fronteiras dessa pesquisa, mas diz respeito à própria condição 

reflexiva do trabalho pedagógico do professor em suas interfaces teórico-práticas. 

De qualquer maneira, nos limites de nossa investigação o momento coletivo de 

estudo propiciou o encontro de posições teóricas que se colocam como 

possibilidades epistêmicas de reordenamento da prática docente.   

Assim, compreender como ocorrem os processos cognitivos da criança, 

como ela aprende e se desenvolve, é, como já afirmamos anteriormente, 

fundamental para uma prática educativa que se propõe a contribuir para o 

desenvolvimento de nossos(as) alunos(as). Dessa maneira, consideramos que o 

estudo dos dois textos sobre desenvolvimento e aprendizagem foi importante para 

compreender as relações entre ambos, dos quais destacamos alguns pontos.  

O primeiro texto, Fases do Desenvolvimento Infantil: Fase 3: Crianças de 6 a 

8 anos e Fase 4: Crianças de 9 a 11 anos (INSTITUTO LIBERTAS, 2008), aborda o 

desenvolvimento infantil a partir de estágios, dividindo o desenvolvimento da criança 
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a partir da faixa etária em que ela se encontra. De acordo com o texto, o 

desenvolvimento da criança ocorre considerando a faixa etária, e é esse 

desenvolvimento que vai impulsionar a aprendizagem. Isso é evidenciado já na 

primeira página do texto, relacionando as habilidades e os interesses que a criança 

apresenta em determinada idade. Como forma de exemplificar transcrevemos um 

trecho do texto estudado que se refere à fase de 6 a 8 anos: 

 

 

As crianças dessa fase ampliam também sua vontade de saber sobre 
as coisas, animais e pessoas. Continuam curiosas em aprender, por 
exemplo, sobre os nomes, características, locais onde vivem os 
animais, sobre as estrelas e planetas, sobre os meios de transporte, 
sobre a pré-história. (INSTITUTO LIBERTAS, 2008, p. 1). 

 

 

Identificamos que esse texto traz uma visão equivocada a respeito dos 

estudos de Piaget, reduzindo o desenvolvimento infantil a uma lista de interesses 

das crianças de acordo com a idade. Essa visão apresenta riscos, pois pode moldar, 

e até mesmo limitar, o trabalho dos(as) professores(as)  e, consequentemente,  

restringir a aprendizagem dos(as) alunos(as). Tais imprecisões foram apontadas 

pelas professoras colaboradoras durante a discussão do texto, como já vimos 

anteriormente, e demonstram que a classificação simplesmente por idade não 

responde às dúvidas e dificuldades enfrentadas pelas professoras na sala de aula. 

Esclarecemos, durante o estudo do texto, que, de acordo com os estudos de Piaget, 

são vários os fatores que influenciam o desenvolvimento humano, não apenas a 

idade.  

Para Piaget (1983), exercem influência sobre o desenvolvimento os fatores 

biológicos, fatores sociais de coordenação interindividual, fatores sociais de 

transmissão educativa e cultural, além de experiências com objetos, tanto físicas 

como lógico-matemáticas.  

 O outro texto estudado com as professoras colaboradoras, 

Desenvolvimento, aprendizagem e educação: a influência da abordagem histórico-

cultural na escola (FONTANA; CRUZ, 1997), possibilitou uma compreensão distinta 

e mais ampliada do processo de aprendizagem e desenvolvimento. 

 Três aspectos fundamentais foram percebidos e destacados pelas 

professoras. Todos eles se articulam, mas o primeiro aspecto enfatizado pelas 
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professoras colaboradoras foi o fato de o texto partir do princípio de que a 

aprendizagem suscita e impulsiona o desenvolvimento, e não o contrário, como 

propõe a abordagem piagetiana. Esse aspecto da abordagem defendida no texto 

coloca em evidência o papel do(a) professor(a), lhe atribuindo a função de mediar a 

aprendizagem que promoverá o desenvolvimento. Para Vigotski (apud FONTANA; 

CRUZ, 1997, p. 65) “o bom aprendizado é somente aquele que se adianta ao 

desenvolvimento”, ou seja, o(a) professor(a) não deve se deter aos interesses e 

habilidades que a criança já desenvolveu, como enfatiza a  teoria defendida no 

primeiro texto (INSTITUTO LIBERTAS, 2008). É preciso propor e propiciar novas 

aprendizagens, de modo que possa impulsionar o desenvolvimento de novas 

habilidades. 

 Chegamos, então, ao segundo aspecto destacado pelas professoras, 

fortemente relacionado ao primeiro. Este aspecto refere-se à diferença entre o nível 

de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, identificados por 

Vigotski (2007). Para o autor, ao se deter apenas no que a criança já é capaz de 

realizar sozinha (nível de desenvolvimento real), o(a) professor(a) se deterá ao 

passado da criança. Para que a criança possa avançar em seu desenvolvimento é 

preciso atentar para o que a criança ainda não faz sozinha, ou seja, ao que ela faz 

com a ajuda de outras pessoas (nível de desenvolvimento potencial). Favorecer 

aprendizagens que possam tornar essas aprendizagens reais é olhar para o futuro 

da criança, e essa é a função do(a) professor(a).  

 Em arte isso não é diferente. Como convive com a arte cotidianamente, a 

criança já chega à escola com diversas vivências e habilidades artísticas. Para as 

professoras colaboradoras, é função delas, enquanto educadoras, possibilitar outras 

aprendizagens e impulsionar o desenvolvimento dessas crianças. 

 O terceiro aspecto destacado pelas professoras colaboradoras durante o 

estudo do texto evidencia a característica histórica e cultural defendida por Fontana 

e Cruz (1997), na qual, segundo as autoras: 

 

 

Os processos de aprendizado transformam-se em processos de 
desenvolvimento [...]. Sendo um processo constituído culturalmente, 
o desenvolvimento psicológico depende das condições sociais em 
que é produzido, dos modos como as relações sociais cotidianas são 
organizadas e vividas e do acesso às práticas culturais. (FONTANA; 
CRUZ, 2007, p. 64).  
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 Ora, se a aprendizagem é um processo cultural, é fundamental que os(as) 

professores(as) estejam atentos à realidade social de seus alunos, às suas vivências 

artísticas e ao seu universo cultural. Para as professoras colaboradoras, ficou claro 

que esse é um aspecto fundamental da abordagem histórico cultural do 

desenvolvimento, e deve ser cuidadosamente observado no planejamento e na 

realização das aulas de Artes.  

O estudo dos dois textos permitiu uma problematização das ideias em torno 

da aprendizagem e do desenvolvimento da criança, provocando reflexões sobre a 

compreensão dos professores sobre tais temáticas e sua incidência na prática 

docente. Ao lado da afirmação anterior, acrescentamos que tais estudos também 

responderam a parte das necessidades formativas apontadas pelas professoras 

colaboradoras, incluindo a perspectiva de superação da visão do desenvolvimento 

infantil dividido por etapas, substituída pela abordagem histórica cultural. 

No intuito de contemplar as demais necessidades formativas demos 

continuidade aos nossos estudos, buscando responder à segunda dificuldade 

apresentada pelas professoras colaboradoras, conforme veremos a seguir. 

  

 

4.2 PROPOSTA CURRICULAR DE ARTES PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

 

Uma proposta pedagógica é um caminho, não 
é um lugar. Uma proposta pedagógica é 
construída no caminho, no caminhar. Toda 
proposta pedagógica tem uma história que 
precisa ser contada. Toda proposta contém 
uma aposta. Nasce de uma realidade que 
pergunta e é também busca de uma resposta. 
[...]por ser social e humana, não é nunca uma 
fala acabada, não aponta “o” lugar, “a” 
resposta, pois, se traz “a” resposta, já não é 
pergunta. Aponta, isso sim, um caminho 
também a construir. 

Sonia Kramer 
 

 

A segunda dificuldade apontada pelas professoras colaboradoras refere-se à 

ausência de uma proposta curricular de Artes voltada para os anos iniciais do Ensino 
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Fundamental. Essa dificuldade coloca em destaque as necessidades formativas 

referentes ao campo do currículo, evidenciando que essas discussões não estiveram 

presentes durante o processo formativo dessas professoras. 

É importante esclarecer que os estudos realizados durante as reuniões com 

as professoras colaboradoras não tiveram a pretensão de resolver todos os 

problemas decorrentes dessa necessidade formativa. O intuito de tais estudos foi o 

de discutir algumas questões relacionadas a currículo, provocando debates que, por 

sua vez, tiveram o objetivo de apontar alguns caminhos que poderiam ser 

percorridos pelas professoras. 

 Para dar início a essas discussões, apresentamos algumas colocações das 

professoras a respeito dessas necessidades formativas: 

 

 

Minha dificuldade hoje é que conteúdos e que competências cada ano de escolaridade 
precisa alcançar pra que ele tenha aptidão de cursar o próximo ano. Sei que a sequência de 
conteúdos e habilidades me fazem muita falta, mas procuro seguir uma sequência que eu 
mesma criei, baseada em experiências vividas anteriormente. (EDDA MALLY). 
 
 
Os conteúdos e as competências a serem desenvolvidas precisam ser bem definidas, para 
orientar nosso trabalho. (DJANIRA). 
 
 
Eu tenho dificuldade de planejar pra essa faixa etária. A gente trabalha com todos os níveis 
de escolaridade da educação infantil ao quinto ano, acontece que pra cada ano desses é um 
currículo diferente, você não vai dar a mesma coisa pra todos. Eu até tentei fazer isso, pegar 
um fio condutor e ir mudando só a complexidade, mas no fim das contas a gente percebe a 
necessidade bem diferente de cada turma. E se a gente pegar o planejamento da secretaria 
é isso, é a mesma coisa do primeiro ao quinto ano. Facilita por que você vai trabalhar com o 
mesmo material e não precisa se preocupar com dez, vinte coisas diferentes. (CECÍLIA). 
 
 
Eu sinto falta de material didático e também de um programa de conteúdos para embasar 
nosso planejamento e também as nossas aulas. (CAMILLE CLAUDEL). 

 
  

É ainda muito comum a visão de currículo como uma lista de conteúdos, 

uma “receita” para ser seguida, mas, a partir de nossos estudos e da experiência 

enquanto educadora, no convívio cotidiano com o fazer pedagógico, entendemos o 

currículo como um projeto multidimensional da vida dos sujeitos. Sendo assim, não 

há fronteiras demarcatórias entre o cognitivo, o físico, o afetivo, o social e o histórico. 

Portanto, entendemos, assim como Kramer, que uma proposta pedagógica: 
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[...] precisa ser construída com a participação efetiva de todos os 
sujeitos – crianças e adultos, alunos, professores e profissionais não-
docentes, famílias e população em geral -, levando em conta suas 
necessidades, suas especificidades, sua realidade. Isso aponta, 
ainda, para a impossibilidade de uma proposta única, posto que a 
realidade é múltipla, contraditória. (KRAMER, 1999, p. 171). 

 

 

Porém, sabemos também que a ideia de currículo como uma mera lista de 

atividades está enraizada em décadas de uma educação autoritária, e não podemos 

responsabilizar os(as) professores(as) que assim o concebem, devemos, ao 

contrário, possibilitar oportunidades para que possam superar esses paradigmas e 

perceber o currículo como um projeto em constante construção e reconstrução, ou 

como diz Iavelberg, “um projeto em permanente transformação, no qual a visão de 

educação e o papel da escola são constantemente reorientados, segundo os 

avanços teóricos e práticos dos temas e das questões a ele conectados.” 

(IAVELBERG, 2003, p. 25).   

 O currículo é um espaço vivo de construção de conhecimentos resultante do 

pensamento, das experiências dos sujeitos e das suas interações de natureza 

histórica, social e biológica. Portanto, ele "é o resultado da incorporação das 

interações da vida dos sujeitos que se manifestam dentro e fora do espaço escolar" 

(PEREIRA, 2004, p. 53). 

 Considerando esse entendimento de currículo, não vamos apresentar, nessa 

dissertação, nenhuma proposta curricular, pois iríamos contra tudo o que pensamos 

sobre currículo, já que, utilizando as palavras de Ferreira (2004, p. 20): “Tecer uma 

proposta curricular implica a discussão da função da própria instituição onde a 

proposta se concretiza.”. Não podemos pensar um currículo que separe os aspectos 

pedagógicos dos aspectos políticos, para Ribeiro (2004) o currículo precisa ser 

entendido como: 

 

 

[...] um instrumento orientador da ação educativa em sua totalidade. 
A sua elaboração, por ser um trabalho partilhado, envolve crenças, 
princípios, valores, convicções, conhecimentos sobre a comunidade 
acadêmica, sobre o contexto científico e social e constitui um 
compromisso político e pedagógico coletivo. (RIBEIRO, 2004, p. 13). 
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 Para construir uma proposta curricular que atenda às necessidades dos(as) 

professores(as) de Artes dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede 

Municipal é necessário muito estudo e muitas reflexões, em um trabalho que integre 

a equipe de Artes e a equipe dos anos iniciais da Secretaria Municipal de Educação, 

as instituições formadoras (UFRN, Paidéia, Arte na Escola), e os professores da 

Rede Municipal que atuam neste nível da Educação Básica. Somente ações 

conjuntas e democráticas possibilitarão a (re)elaboração de uma proposta curricular 

que seja sintonizada com a realidade educacional do município de Natal e as 

necessidades dos seus alunos. 

 O que vamos mostrar aqui são os resultados das reflexões e dos estudos 

realizados juntamente com as colaboradoras desta pesquisa. Assim, 

apresentaremos alguns princípios norteadores que construímos “a dez mãos”, no 

intuito de orientar nossa própria prática docente. 

 Após os estudos sobre o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, 

realizamos uma Sessão de Estudo, em 28 de abril de 2008, com o tema: Proposta 

curricular para o ensino de Artes nos anos iniciais: documentos existentes e 

caminhos possíveis. Estudamos dois textos: partes da proposta de referenciais 

curriculares de Artes da Rede Municipal de Educação, cedida pela equipe de Artes 

da SME (NATAL, 2008), pois ainda estava aguardando a publicação, e o texto de 

Silvia Pilloto intitulado Caminhos possíveis para a construção de uma proposta 

curricular em Arte (PILLOTO, 2008). 

 A leitura do primeiro texto nos mostrou algumas limitações da proposta da 

SME, que, apesar de trazer um referencial teórico atualizado, ainda não atende, na 

visão das professoras colaboradoras, às suas necessidades. Como enfatiza Cecília:  

 

 

Olha, se a gente pegar o planejamento da secretaria é a mesma coisa do primeiro ao quinto 
ano. (CECÍLIA). 
 

 

 A professora, nesta fala, se referiu aos objetivos e conteúdos propostos para 

cada ano de escolaridade, que, na proposta da SME (NATAL, 2008), praticamente 

não se diferenciam nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 Outras limitações da proposta curricular da SME foram evidenciadas a partir 

do estudo do texto de Silvia Pilloto (2008), que apresenta a proposta curricular como 
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uma construção social e coletiva. As professoras colaboradoras questionaram a 

forma como a proposta da Secretaria Municipal de Educação foi construída, de 

modo fragmentado e sem a participação efetiva dos(as) professores(as) da  rede 

municipal de ensino: 

 

 

Eu nem sabia dessa proposta. Quem participou da elaboração? (EDDA MALLY). 
 
 
Eu fiquei sabendo, mas não pude participar, não que eu não quisesse, é que não 
permitiram, disseram que já tinha uma comissão. (DJANIRA). 
 

 

 Do segundo texto destacamos um trecho que destaca o caráter coletivo e 

social da construção de uma proposta curricular: 

 

 

Muitas são as questões sobre o currículo que permeiam o contexto 
da Arte na Educação e, também, muitas são as inquietações. Uma 
delas está relacionada aos conteúdos de Arte: o que selecionar de 
um universo tão complexo e com tantas possibilidades? Quais os 
critérios para essa seleção? Quem decide quais conteúdos a serem 
trabalhados? Professores, secretarias de educação, escolas, 
estudantes? Como esses conteúdos/conceitos podem ser 
desenvolvidos? Por projetos de trabalho? Por planejamentos 
seqüenciais? Tendo como referência documentos curriculares 
oficiais? (PILLOTO, 2008, p. 6). 

 

 

A autora descreve o processo de construção de uma proposta curricular 

municipal, na qual atuou como consultora. Sobre o ensino de Artes nos anos iniciais 

ela relata que: 

 

 

A abordagem metodológica para os anos iniciais está fundamentada 
nos seguintes pressupostos: ludicidade; articulação entre as 
linguagens artísticas; processos de leitura; vivências com suportes e 
materiais; laboratório de experimentações; fazer artístico e 
contextualização histórico/cultural. Qualquer que seja o 
conteúdo/conceito abordado é necessário fazê-lo de tal forma que 
possibilite às crianças muito mais do que apenas informações 
históricas e biográficas dos artistas e contextos apresentados. É 
fundamental que elas possam, por meio de suas capacidades 
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imaginativas e criadoras, relacionar fatos, fenômenos, experiências e 
idéias. E isso vai depender sempre de como o professor encaminha 
suas ações. O professor precisa fazer com que as crianças consigam 
relacionar saberes com suas experiências, produzindo significados e 
sentidos. (PILLOTO, 2008, p. 6). 

 

 

A partir da leitura deste texto as professoras começaram a relatar a forma 

como planejam suas aulas e encaminham suas ações: 

 

 

Planejo em conjunto com as áreas de Educação Física, Literatura e Informática. Planejamos 
os temas e o enfoque de acordo com o plano de trabalho da escola. Depois eu planejo as 
técnicas que utilizaremos com as crianças, de acordo com o material que disponibilizo. 
Aproveito a experiência que tenho com outras faixas etárias, tentando adaptar as atividades 
para as crianças. (DJANIRA). 
 
 
Me reúno com colegas e socializamos as experiências vividas. Observo sempre o que já 
realizei e faço uma avaliação para repetir ou não. Gosto de trabalhar com temática ou tema 
que esteja sendo desenvolvido junto com outras disciplinas, mas isso quase nunca 
acontece. (EDDA MALLY). 
 

 

 A preocupação das duas colaboradoras em integrar os conteúdos de Artes 

com as demais áreas do conhecimento estão em consonância com o que defende 

De Camillis (2002, p. 112-113): “No conjunto do trabalho desenvolvido pela 

instituição, a arte deve estar em equilíbrio e em consonância com os princípios que 

norteiam a ação pedagógica como um todo.”. Nesse sentido é importante, também, 

incluir as informações sobre a arte regional, produzida no âmbito local, valorizando 

as expressões artísticas e culturais da comunidade. 

 Esses aspectos devem ser observados na construção do currículo, pois é 

imprescindível que os saberes artísticos e culturais da comunidade onde a escola 

está inserida sejam contemplados e ampliados no projeto de ensino. Metodologias 

de ensino pautadas na elaboração e desenvolvimento de projetos interdisciplinares 

se apresentam como excelentes possibilidades de se contemplar esses aspectos no 

currículo escolar.    

 Além de observar esses aspectos na construção do currículo de Artes, é 

importante, especialmente para a segurança do(a) professor(a) em relação à sua 

prática docente, um conhecimento teórico que embase seu trabalho. A colaboradora 
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Camille Claudel demonstra uma preocupação com a fundamentação teórica no seu 

planejamento: 

 

 

Uso os livros da Ana Mae, Miriam Celeste, PCN e outros livros didáticos, e troco ideias com 
algumas amigas da área. (CAMILLE CLAUDEL). 
 

 

 A preocupação da colaboradora Camille reflete o cuidado com seu processo 

formativo, especialmente na busca de uma formação contínua, já que a professora 

cursou duas especializações na área de ensino de Artes. Podemos concluir, então, 

que a fundamentação teórica é vital para as escolhas metodológicas da professora. 

 Para Fusari e Ferraz (2001) essa preocupação é muito pertinente, pois: 

 

 

Os métodos de educação escolar em Arte são os próprios caminhos 
delineados no ensino e aprendizagem artística e estética para se 
chegar a uma finalidade, isto é, ao conhecimento da arte. Mas, só 
poderemos percorrer tais caminhos através de procedimentos 
intencionalmente escolhidos, dentro de um determinado 
posicionamento pedagógico. Ou seja, a decisão pelos procedimentos 
de ensino e aprendizagem é que vai indicar as tendências e as ações 
pedagógicas que foram incorporadas. Exemplificando, são esses 
procedimentos que vão mostrar se os passos dados no método 
centralizam a atividade artística num espontaneísmo, na técnica pela 
técnica, no autoritarismo do professor ou na apreensão e 
reelaboração da cultura artística vivida pela humanidade. (FUSARI; 
FERRAZ, 2001, p. 72-73). 

 

 

 As escolhas metodológicas de que falam as autoras só podem ser feitas a 

partir de estudos acerca das correntes pedagógicas, da didática e do currículo. 

Esses estudos, por sua vez, devem ser desenvolvidos nos cursos de formação 

inicial, podendo ser aprofundados nas diversas possibilidades de formação contínua. 

 Além dos estudos, a investigação também é uma ótima aliada para as 

escolhas metodológicas. Pensando assim, a colaboradora Cecília realiza pesquisas 

para construir suas aulas, porém destaca outro aspecto, já apontado pelas outras 

professoras, a ressignificação das suas experiências e de outros colegas: 
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Construo as aulas baseadas em outras aulas já dadas ou planejamentos que analiso e vejo 
que está adequado para as competências, habilidades, que pretendo atingir e também 
através de pesquisas em várias fontes bibliográficas, partindo do tema a ser trabalhado em 
sala. (CECÍLIA). 

 

 

Dentre os diversos saberes docentes apontados por Tardif (2007): 

disciplinares, curriculares, da formação profissional e experienciais, estes últimos 

são os que mais identificamos nas falas das professoras, pois todas as 

colaboradoras afirmaram que planejam suas aulas considerando a sua experiência. 

 As experiências vivenciadas durante nosso percurso formativo e profissional 

vão sendo “arquivadas” em nossa memória, formando uma espécie de rol de 

saberes, aos quais recorremos quando vamos planejar ou executar nossas aulas. As 

experiências alheias, de outros profissionais, compartilhadas em grupos de estudo, 

reuniões de planejamento, participação em eventos de pesquisa, também vão se 

incorporando a esse rol, constituindo um conjunto de saberes no qual embasamos 

nossa prática docente. 

No entanto, é preciso destacar que mesmo esses saberes experienciais são 

influenciados pela nossa formação profissional. Muitas vezes, não percebemos essa 

relação, não reconhecendo, e chegando até mesmo a negar (como fizeram algumas 

colaboradoras) as contribuições dos cursos de graduação para nossa formação. 

Na verdade, nessa experiência de que falam as professoras, estão também 

incorporados os saberes disciplinares, curriculares e os saberes da formação 

profissional, constantemente ressignificados e reconstruídos, num movimento 

constante de autoformação. 

Para Tardif: 

 

 

Um professor de profissão não é somente alguém que aplica 
conhecimentos produzidos por outros, não é somente um agente 
determinado por mecanismos sociais: é um ator no sentido forte do 
termo, isto é, um sujeito que assume sua prática a partir dos 
significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui 
conhecimentos e um saber-fazer provenientes de sua própria 
atividade e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta. (TARDIF, 
2007, p. 230). 
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Concordamos com o autor, e consideramos as professoras colaboradoras 

como autoras de sua ação docente e das soluções curriculares e metodológicas que 

formulam a partir dos saberes diversos que compõem sua prática.  

Isso nos remete mais uma vez à responsabilidade das instituições 

formadoras em garantir o acesso, durante a graduação, aos conhecimentos acerca 

das teorias que fundamentam a prática docente em Artes. Para Iavelberg a 

formação dos(as) professores(as) deve ser “ampla, pois envolve conhecer não só a 

criança e seu desenvolvimento, como também teorias que dão suporte à prática de 

ensino e aprendizagem e de didáticas específicas, conexões entre si e conexões 

com uma didática geral.” (IAVELBERG, 2003, p. 53). 

Como já dissemos anteriormente, nenhuma prática pedagógica é neutra, 

todas estão embasadas em algum referencial teórico-metodológico, e na tentativa de 

se construir, na área de Artes, um currículo vivo, multidimensional, visto como 

espaço de construção de conhecimentos, torna-se imprescindível pensar e repensar 

a prática docente a partir dos referenciais da área de Artes.  

O estudo dos dois textos acerca da proposta curricular (NATAL, 2008; 

PILLOTO, 2008) foi fundamental para esse processo de (re)pensar a própria prática, 

sendo assim, consideramos válido apresentar algumas ponderações a respeito de 

ambos. A proposta da SME (NATAL, 2008) apresenta, como já dissemos 

anteriormente, algumas limitações, fato que teve início já na sua concepção. 

Elaborada a partir de uma pequena equipe, o referencial curricular proposto pela 

Secretaria Municipal de Educação traz limitações em seu referencial teórico e nas 

suas proposições de objetivos e conteúdos. Como exemplo, vale citar que o 

conteúdo proposto do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental é o mesmo, com 

pequenas mudanças nos objetivos de aprendizagem. 

O segundo texto, de Silvia Pilloto (2008) não traz uma listagem de objetivos 

e conteúdos, e sim alguns caminhos para a construção de uma proposta curricular 

para o ensino de Artes. Trata-se do relato de uma assessoria prestada pela autora 

na construção da proposta curricular de Artes para uma rede municipal de ensino. 

No texto, Pilloto (2008) aborda a construção de uma proposta curricular como um 

processo coletivo e dinâmico, que considera as especificidades da rede de ensino a 

que é destinada e envolve professores, gestores e estudantes.  

Os textos são, por princípio, completamente diferentes, e isso desencadeou 

um processo de reflexão e aprendizagem bastante significativas, resultando em uma 
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nova compreensão acerca do que vem a ser uma proposta curricular. Antes o 

currículo era visto pelas professoras colaboradoras como uma listagem de 

conteúdos, como demonstram em suas falas: 

 

 

A minha dúvida é: que conteúdos ensinar para cada ano de escolaridade? (EDDA MALLY). 
 
 
Os conteúdos têm de ser definidos. (DJANIRA). 
 
 
Para cada ano tem que ter um currículo diferente, mas qual? (CECÍLIA). 
 
 
Cadê o programa de conteúdos que vai servir de base para nosso planejamento? (CAMILLE 
CLAUDEL). 
  

 

 A partir do estudo do primeiro texto (NATAL, 2008) as professoras 

concluíram que a proposta curricular da SME não atendia às suas expectativas, e o 

estudo do segundo texto (PILLOTO, 2008) apontou um caminho para suprir as 

necessidades formativas. Ora, se uma proposta pronta não atende nossas 

necessidades formativas, é preciso construir uma nova proposta, ancorada, como 

diz Pilloto (2008, p. 6), em “[...] pressupostos que fundamentam suas idéias sobre os 

processos de ensino e aprendizagem, sujeito, sociedade e escola”. 

O processo de construção de uma proposta curricular deve ser coletivo, e as 

colaboradoras Djanira e Edda Mally enfatizam isso em suas falas:  

 

 

A questão dos conteúdos, das competências, é responsabilidade também da escola. 
(DJANIRA). 
 
 
Juntos podemos começar a construir a nossa proposta curricular, e depois adaptar para 
cada escola. (EDDA MALLY).  

 

 

Assim, a partir dos estudos acerca da aprendizagem e desenvolvimento 

infantil e sobre currículo, construímos, juntamente com as professoras 
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colaboradoras, alguns princípios norteadores para a construção de uma proposta 

curricular de Artes para os anos iniciais do Ensino Fundamental: 

• O currículo deve oportunizar experiências de poetizar, fruir e conhecer 

arte (MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 1998), possibilita uma 

aprendizagem significativa, comprometida com o conhecimento artístico e 

com o desenvolvimento das pessoas; 

• Deve embasar-se na Abordagem Triangular (BARBOSA, 1998), que é 

baseada em três eixos: criação, leitura e contextualização. Um projeto de 

ensino ancorado nestes três eixos possibilita que os alunos aprendam arte 

de uma forma mais significativa, pois contempla o fazer artístico, a 

apreciação estética e a contextualização associada aos processos de 

expressão e construção de conhecimento; 

• A construção da proposta curricular para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental deve ser paritária e envolver representantes da SME, das 

instituições formadoras e de pesquisa e também os(as) professores(as) que 

atuam nesse nível de ensino;  

• A proposta curricular deve contemplar os saberes artísticos e culturais das 

crianças e considerar as suas experiências anteriores com a arte nas 

diversas linguagens;  

• O planejamento deve ser articulado com os(as) professores(as) regentes 

das turmas, mantendo os pressupostos conceituais e metodológicos 

específicos da área de Artes, neste aspecto destacamos a importância do 

papel do(a) coordenador(a) pedagógico, responsável por essa articulação; 

• A interação é fundamental para a aprendizagem e o desenvolvimento, 

portanto, a realização de atividades em grupo de ser incentivada; 

• A abordagem metodológica para os anos iniciais deverá considerar as 

questões da infância, atendendo as dimensões do educar, cuidar e brincar, 

portanto, a ludicidade e a utilização de jogos e brincadeiras deve se 

constituir em uma prática do(a) professor(a) atento(a) e preocupado(a) com 

a aprendizagem e o desenvolvimento infantil;  

• De modo geral, a abordagem metodológica deve estar fundamentada nos 

seguintes pressupostos: articulação entre as linguagens artísticas; 
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processos de leitura; vivências com suportes e materiais; laboratório de 

experimentações; fazer artístico e contextualização histórico/cultural; 

• O ambiente e o instrumental voltados ao ensino e aprendizagem em arte 

deve abranger: sala com mesas grandes, pia, armários, som, projetor de 

multimídia, computador, instrumentos musicais, e diversos materiais para as 

atividades artísticas; 

• Por fim, destacamos que aprendemos a partir da experiência (TARDIF, 

2007) e da interação (VIGOTSKI, 2007). Assim, enfatizamos a importância 

do registro das atividades e da troca de experiências entre os(as) 

professores(as), com a instauração de ambientes de estudo e pesquisa. 

 

Como já dissemos, estes são princípios norteadores que podem servir de 

ponto de partida para a construção das propostas pedagógicas de cada escola, de 

cada professor(a). Esse conjunto de sugestões não é uma receita a ser seguida, 

mas sim, alguns pontos levantados pelas professoras colaboradoras que podem 

auxiliar na construção de planejamentos e propostas curriculares.   

Os estudos sobre aprendizagem e desenvolvimento infantil e sobre currículo 

possibilitaram que as professoras colaboradoras pudessem rever aspectos de sua 

formação e de sua prática docente, provocando um (re)pensar acerca da própria 

atuação enquanto docente. Realizamos, assim, os relatos reflexivos, descritos e 

analisados a seguir.  

 

 

4.3 RELATOS REFLEXIVOS: (RE)PENSANDO A PRÁTICA DOCENTE 

 

 

 Em substituição às Sessões Reflexivas comumente utilizadas na pesquisa 

colaborativa, realizamos, no decorrer da nossa pesquisa, quatro relatos reflexivos. 

Como já dissemos anteriormente, essa adaptação foi feita levando-se em 

consideração o pouco tempo que dispúnhamos para a realização da pesquisa, 

assim como as dúvidas apontadas pelas professoras colaboradoras devido à falta de 

experiência em pesquisa. 



 109

 Neste sentido, em acordo com as professoras, definimos que o relato 

reflexivo seria individual e consistiria na exposição oral de uma aula desenvolvida 

pelas professoras colaboradoras.  

Da mesma forma que a sessão reflexiva, o relato teria início com um 

momento descritivo, quando cada professora colaboradora teria a oportunidade de 

descrever a atividade realizada, esclarecendo as razões das suas escolhas. O 

segundo momento teria um caráter informativo, com o objetivo de elucidar os 

significados de sua ação pedagógica. 

A sessão reflexiva ainda prevê dois outros níveis de reflexão: confrontação e 

reconstrução, no entanto, para a realização do relato reflexivo optamos por não 

adentrar nesses níveis devido à sua complexidade e ao tempo reduzido de nossos 

encontros. 

O primeiro relato reflexivo foi realizado no dia 26 de maio, pela professora 

Edda Mally. A colaboradora deu início ao seu relato descrevendo uma atividade 

desenvolvida com seus alunos intitulada Rosário Ambiental: arte contemporânea na 

escola. A atividade relatada por Edda Mally foi realizada a partir de uma situação 

vivenciada pela professora e seus alunos durante uma aula de campo. De acordo 

com a professora, por ocasião do lançamento da pedra fundamental do Parque da 

Cidade, em Natal, a escola em que trabalhava foi informada que uma turma de 

alunos deveria comparecer à cerimônia, juntamente com professores(as) 

responsáveis. A presença dos alunos no evento não foi uma iniciativa da escola e da 

professora, uma aula de campo previamente planejada, ao contrário, foi uma 

imposição da Secretaria de Educação, na véspera do evento. Nas palavras da 

professora colaboradora: 

 

 

A Secretaria mandou um ônibus pra gente ir pra inauguração do Parque da Cidade. Aí 
quando a gente chegou lá só tinha barro, lama, o Prefeito com uma enxada nas costas pra 
plantar uma árvore, e tudo na maquete, uma “melequeira” danada lá. Era só coisa que tem 
que ter platéia, que tem que fotografar pra sair na TV. (EDDA MALLY). 
 

 

A decepção das crianças e da professora foi imediata, foi quando viram que 

estavam sendo realizadas algumas oficinas de reciclagem. De repente, aquela aula 

compulsória começava a ter algum sentido e a professora vislumbrou possibilidades 
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de aprendizagem para ela e seus alunos. Uma dessas oficinas ensinava a fazer 

flores a partir de garrafas pet. Todos aprenderam como fazer as flores, e logo após 

retornaram à escola. A professora descreveu como surgiu a ideia de construir o 

“rosário ambiental”: 

  

 

Na aula seguinte, com diversos materiais recicláveis, começamos a decidir o que iríamos 
fazer, qual material usar, de que forma. Surgiram um milhão de coisas, aí uma aluna pegou 
uma das flores que fizemos lá no parque e deu a ideia de fazermos muitas flores para 
depois montar um rosário, igual aquele de igreja. Para minha surpresa, muitos alunos 
gostaram da ideia, então começamos o nosso projeto. No início era só pra ser uma atividade 
usando material reciclado, mas depois nos empolgamos e fizemos pesquisa sobre o que é 
rosário e montamos um rosário gigante, enorme mesmo, com muitas flores, todas feitas com 
as garrafas pet. (EDDA MALLY). 

 

 

As escolhas da professora foram sendo feitas gradativamente, considerando 

o interesse e o envolvimento dos alunos. A curiosidade e a disponibilidade das 

crianças foi fator preponderante para o desenvolvimento da atividade, que, apesar 

de não ter sido planejada previamente, com o cuidado que deve ser dispensado na 

elaboração de atividades didáticas, os resultados foram, na percepção da 

professora, bastante positivos. De acordo com o relato, foi um processo de 

aprendizagem conjunta, em que a professora e seus alunos foram planejando e 

executando o objeto artístico coletivo, num processo de aprender junto, valorizando 

os conhecimentos prévios dos seus alunos, em uma concepção freireana de 

educação (FREIRE, 1996). 

A professora continuou descrevendo a atividade, relatando com entusiasmo 

o envolvimento dos alunos e os resultados alcançados conjuntamente. Após a 

descrição da atividade, a colaboradora relatou um diálogo que teve com outra 

professora de Artes: 

 

 

Eu nem sabia que eu tinha feito um trabalho de Instalação, depois foi que, conversando com 
a professora que tava me orientando no trabalho final da especialização foi que ela disse: 
“Menina, isso aqui é uma Instalação”, aí ela foi ver mais profundamente como é que eu tinha 
feito e aí foi que eu descobri que eu tinha feito uma Instalação junto com os meninos. 
(EDDA MALLY). 
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Edda Mally relatou a descoberta, propiciada pela interação com a outra 

professora, a respeito da criação coletiva de seus alunos. Esse é um exemplo de 

aprendizagem mediada pelo outro, no caso, a professora mais experiente. As 

interações, como afirma Vigotski (2007), podem propiciar novas aprendizagens e 

impulsionar o desenvolvimento, neste caso, o da professora colaboradora Edda 

Mally.  

A seguir a professora deu início ao nível de informação, buscando, em seu 

relato, elucidar os significados de sua ação pedagógica. Esse já é um nível mais 

complexo do relato reflexivo, e foi o que possibilitou à colaboradora refletir sobre sua 

ação: 

 

 

Foi legal essa atividade porque não ficamos só no fazer por fazer, na técnica pela técnica. 
Os alunos fizeram várias atividades: recorte, pintura com tinta, que é uma coisa que eles 
gostam muito mesmo, montaram o rosário, mas sempre de forma contextualizada. (EDDA 
MALLY). 

 

 

Essa preocupação com o fazer artístico, com a realização de atividades 

como recorte e pintura, é essencial no processo de ensino de Artes para crianças. 

Na infância, as atividades práticas são essenciais para a aprendizagem, para 

Iavelberg (2003, p. 28): “Os procedimentos são aprendidos quando executados.”, e 

continua exemplificando: “Fazer uma pipa é um procedimento que se aprende ao 

fazer uma pipa.” (IAVELBERG, 2003, p. 28). 

A partir do relato de Edda Mally foi desencadeado um processo dialógico 

entre todas as professoras, provocando questionamentos e oportunizando à 

professora colaboradora uma reflexão sobre sua própria prática. Quando 

questionada sobre o que mudaria na atividade, se fosse retomá-la, a professora 

colaboradora afirmou: 

 

 

Ah, se eu fosse fazer de novo, eu começaria diferente, não desse jeito assim improvisado 
que foi, e logo no início diria aos alunos que estávamos fazendo arte contemporânea. 
(EDDA MALLY). 

 

 



 112

A preocupação da professora Edda Mally em relação à arte contemporânea 

surgiu a partir da intervenção da professora orientadora da especialização, que 

provocou a reflexão e remeteu a professora colaboradora ao estudo das instalações 

contemporâneas. De fato, a arte contemporânea ainda está ausente de grande parte 

das aulas de arte, especialmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Ainda há 

muita resistência em se trabalhar com os conceitos, elementos, formas e materiais 

da arte contemporânea na escola. 

Esse paradigma precisa ser quebrado, pois, se vivemos a 

contemporaneidade, com suas múltiplas formas de comunicação, mídias e conflitos, 

é necessário trazer para a sala de aula as expressões artísticas da atualidade, 

provocando discussões, propondo novas leituras e novas criações contemporâneas. 

Para tanto, é fundamental compreender a arte contemporânea. De acordo com 

Cauquelin: 

 

 

Para apreender a arte como contemporânea precisamos, então 
estabelecer critérios, distinções que isolarão o conjunto dito 
‘contemporâneo’ da totalidade das produções artísticas. Contudo, 
esses critérios não podem ser buscados apenas nos conteúdos das 
obras, mas em suas formas, suas composições, no emprego deste 
ou daquele material, também não no fato de pertencerem a este ou 
aquele movimento dito ou não de vanguarda. (CAUQUELIN, 2005, p. 
12). 

  

 

A professora Edda Mally considerou, na realização da atividade com seus 

alunos, diversos desses aspectos, como a forma, a escolha do material e a 

composição. No entanto, um dos aspectos mais positivos dessa atividade foi o fato 

de abrir novas perspectivas para a prática docente da professora, que passou a 

incorporar a arte contemporânea ao seu planejamento. 

Por tudo isso, consideramos que esse primeiro relato reflexivo foi muito 

importante, pois forneceu importantes dados para a realização da pesquisa, além de 

contribuir para a formação das professoras colaboradoras.  

Demos continuidade à realização dos relatos no dia 09 de junho, com os 

relatos reflexivos das professoras colaboradoras Djanira e Camille Claudel. A 

realização de dois relatos em uma única reunião foi necessária devido à 

impossibilidade de outro encontro antes do recesso escolar. O tempo de relato de 
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cada uma das professoras foi reduzido, no entanto, apesar disso, foram muito 

proveitosos, trazendo importantes contribuições para o grupo e para as próprias 

professoras que fizeram os relatos. 

Djanira relatou o projeto Os Reis Escravos, um estudo sobre a cultura 

africana realizado com uma turma de 3º ano. A professora colaboradora iniciou seu 

relato descrevendo a atividade realizada com seus alunos: 

 

 

Em uma das salas que eu trabalhei estudamos a cultura africana, e claro que eu tive que 
mostrar como foi que os escravos chegaram aqui, os africanos. Então eu fui contar uma 
história de um país muito distante com reis e rainhas, príncipes e princesas, e que eles 
chegaram aqui no Brasil. Então eu pedi que eles fizessem um barco de dobradura. Ficou a 
coisa mais interessante, porque eles fizeram o barco, recortaram os príncipes e as 
princesas, a coisa mais interessante, a coisa mais linda. Aí depois eu contei a história, que 
quando chegaram aqui foram feitos de escravos, e perguntei: vocês sabem o que são 
escravos? Os alunos responderam que escravos são pessoas que apanham todos os dias. 
(DJANIRA). 

 

 

Percebemos, no relato da professora, que ela preocupou-se em 

contextualizar o assunto que estava trabalhando com seus alunos. Essa 

contextualização é fundamental para a aprendizagem, e constitui, juntamente com a 

criação e a leitura, os três eixos da Proposta Triangular para o ensino de Artes 

(BARBOSA, 1998).  

No entanto, considerando o ensino para crianças, é importante também não 

esquecer o caráter lúdico das aulas, e Djanira teve esse cuidado, abordando o tema 

a partir da contação de história, estimulando a imaginação criadora das crianças, 

sem, no entanto, desconsiderar os aspectos históricos e sociais do tema: 

 

 

Na visão deles o escravo é a pessoa que apanha, mas na mesma época passou uma 
reportagem no Fantástico sobre o trabalho que a Procuradoria do Trabalho fez sobre o 
trabalho escravo. Então eu falei, olhe, a gente também não viu na televisão pessoas que 
não são negras, que são escravas e que não apanham. Aí eu fiz uma discussão sobre o que 
era o escravo hoje na realidade, que eram muitos que não tinham salário, não tinham 
liberdade. Então eu fiz uma comparação com a mãe e o pai deles que trabalham e no fim do 
mês eles têm um salário, tem o dinheiro, o horário de trabalhar, quando acaba aquele 
horário eles vão pra casa. E depois eu mostrei as imagens de Debret, aquelas todas que a 
gente já conhece, navios negreiros, então eu contei a história, com muitas imagens. 
Inclusive tinha o esquema de um navio que eu mostrei, o povo todo igual, quando eu mostrei 
aquela imagem eles caíram na real, foi muito interessante, aí eu pedi que eles 
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desenhassem, aí sim, os navios como eram. Então eles fizeram o desenho dos navios 
negreiros propriamente ditos, porque não era mais nem príncipe, nem rainha, nem rei, eram 
escravos mesmo, eles fizeram quase que totalmente preto, não coloriram, foi muito 
interessante. (DJANIRA). 

 

 

Djanira também preocupou-se com o registro das atividades, o que permitiu 

a realização do relato reflexivo e também a observação das atividades pelos(as) 

próprios(as) alunos(as): 

 

 

Eu fotografei os barcos de dobraduras e os desenhos, e você vê a diferença nos que os 
alunos não quiseram pintar. Então foi muito interessante como eles viram o antes e o 
depois, após essa aula todinha. (DJANIRA). 

 

 

A colaboradora Djanira inicia então o nível de informação em seu relato 

reflexivo, buscando esclarecer os significados de suas ações: 

 

 

Eu achei interessante isso: que eu consegui colocar para eles, e eles entenderam a questão 
da escravidão, porque é uma coisa que realmente está muito presente no inconsciente das 
pessoas que o escravo tem que apanhar. (DJANIRA). 

 

 

Quando questionada por uma das professoras colaboradoras sobre como 

havia abordado a questão do escravo do vício e da preguiça, Djanira apresentou-se 

disponível para realizar mudanças em projetos futuros: 

 

 

Não, eu nem me lembrei desses outros aspectos, mas fica outra dica pra quando for 
trabalhar. 

 

 

Essa disponibilidade em rever a atividade realizada é resultado da reflexão 

acerca da própria prática provocada pela intervenção do outro durante a sessão 

reflexiva. Para Ibiapina: “O processo reflexivo consiste justamente na possibilidade 

de os professores, em formação, poderem repensar e modificar seus objetivos a 
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partir de discussões sobre o processo ensino-aprendizagem.” (IBIAPINA, 2008, p. 

96). 

Ainda no dia 09 de junho a colaboradora Camille Claudel realizou seu relato 

reflexivo, descrevendo a aula Despertando Gosto, Colhendo Frutos. A atividade 

relatada pela professora teve o objetivo de despertar nos alunos o interesse pela 

arte: 

 

 

Comecei perguntando para os alunos o que é arte, depois falei para eles sobre o tempo em 
que os homens viviam nas cavernas. Isso despertou a curiosidade deles, então eu propus 
que eles fizessem desenhos representando o homem das cavernas. (CAMILLE CLAUDEL). 

 

 

A professora mostrou alguns desenhos das crianças, descrevendo as 

técnicas utilizadas e o envolvimento dos alunos: 

 

 
Além de fazer desenhos representando o homem das cavernas, nós fizemos também a 
pintura das mãos em negativo, utilizando tinta guache e desenho em relevo, com giz de cera 
derretido. Essa foi a atividade mais interessante, porque eu transformei a sala em uma 
caverna. Eu arrumei as mesinhas em círculo, coloquei uma vela acesa em cada mesa e giz 
de cera de diversas cores. Apaguei as luzes e fechei as janelas. A única claridade era a das 
velas que as crianças usavam para derreter a ponta do giz de cera e fazer o desenho no 
papel. (CAMILLE CLAUDEL). 

 

 

A ludicidade presente na metodologia utilizada pela professora com a 

criação da “caverna” propiciou o envolvimento das crianças e resultou em novas 

aprendizagens para os alunos. O caráter lúdico deve ser observado no ensino para 

crianças, pois motiva a aprendizagem e ainda pode favorecer a compreensão dos 

aspectos históricos que envolvem os saberes artísticos. De acordo com os PCN de 

Arte (BRASIL, 2001a, p. 49): “A arte torna presente o grupo para si mesmo, por meio 

de suas representações imaginárias. O aspecto lúdico desta atividade é 

fundamental.”. 

Camille Claudel continuou seu relato, informando as razões das suas 

escolhas metodológicas:   
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Resolvi criar esse clima de caverna para que os alunos pudessem se sentir em um ambiente 
diferente. Meu objetivo foi que, num ambiente diferente, eles fizessem uma coisa diferente 
também. O resultado foi muito interessante. Na caverna imaginária era como se os alunos 
tivessem encontrado consigo mesmo. (CAMILLE CLAUDEL). 

               

 

A colaboradora Edda Mally questionou Camille Claudel a respeito dos riscos 

de se trabalhar com velas acesas, perguntando se não teve problemas durante a 

realização da atividade. A colaboradora respondeu, refletindo sobre as dificuldades 

enfrentadas: 

 

 

É, teve alguns problemas durante a atividade, principalmente na hora do desenho com o giz 
de cera derretido. Eu fiquei com medo de alguma vela cair, algum aluno se queimar, então 
eu fiz a atividade por grupos, não fiz com todos os alunos de uma vez. Deu certo, não teve 
problema com as velas, mas o problema foi o que fazer com os outros alunos, precisei da 
ajuda de outra professora, mas nem sempre tem uma professora que possa ajudar numa 
hora dessa. (CAMILLE CLAUDEL). 

 

 

A falta de uma sala adequada para a realização das aulas de Arte, assim 

como o grande número de alunos por turma, são problemas enfrentados no dia-a-dia 

dos(as) professores(as) de Arte de diversas escolas. Problemas que precisam ser 

enfrentados e superados, de forma a possibilitar o melhor desenvolvimento das 

aulas. A professora Camille Claudel encontrou uma alternativa para a realização da 

sua aula, dividindo a turma em grupos, porém isso modificou a rotina da escola. 

Para este momento específico a solução foi encontrada, mas essa não é uma 

prática que possa ser repetida com frequência, é preciso reivindicar salas 

apropriadas e turmas com um número menor de alunos, ou professores(as) 

auxiliares. 

No dia 16 de junho foi realizado o último relato reflexivo, da professora 

Cecília. O relato da colaboradora Cecília, distinto dos demais, não foi somente a 

respeito de uma aula ou um projeto desenvolvido com seus alunos, para a 

professora, o que mais estava lhe incomodando eram as dificuldades enfrentadas no 

fechamento do semestre na escola. Ela começa a descrição do seu relato: 
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O relato que eu tenho aqui não é de nada bonitinho e que deu certo, é justamente um relato 
desse final de semestre. Estamos terminando, então tem que ter uma culminância, inclusive 
teve uma culminância da professora da turma, teve culminância deles, mas eu pensei que 
seria outra coisa, seria aquela exposição, aquela feira de humanidades..., mas foi um 
trabalho do lado social, e é isso que me preocupa. Tem que mostrar resultado, mesmo que 
estejam nem aí pro processo, mesmo que o que eles tenham feito seja uma aberração com 
os meninos por que eles não vão nem lá pra ver, nem o professor titular nem ninguém, eles 
só querem o resultado. (CECÍLIA).  
 

 

As angústias da professora em relação às cobranças por exposições e 

apresentações artísticas são justificadas por um histórico do ensino da arte pautado 

em apresentações de “dancinhas” e “pecinhas de teatro”, além da decoração dos 

espaços escolares. Apesar de essa visão já ter sido superada pela maioria dos(as) 

professores(as), alguns profissionais da educação ainda entendem o ensino da arte 

a serviço de festas e decoração da escola. Isso angustia a professora, que entende 

a arte, assim como nós, como uma área do conhecimento com conteúdos próprios, 

que exige metodologia específica e uma avaliação pautada mais no processo do que 

nos resultados. 

Outra inquietação da professora refere-se à complexidade de trabalhar com 

diversas turmas, de níveis de escolaridade diferentes: 

 

 

A gente trabalha com todos os níveis de escolaridade da educação infantil ao quinto ano, 
acontece que pra cada ano desses é um currículo diferente, você não vai dar a mesma 
coisa pra todos, cá pra gente, a gente até tentou fazer isso, pegar um fio condutor e ir 
mudando só a complexidade, mas no fim das contas a gente percebe a necessidade bem 
diferente de cada turma. Por exemplo, no primeiro ano a gente estava trabalhando com 
educação ambiental e a gente tava trabalhando com fotos de lagartos, de fauna, flora, e lá 
no quinto ano a gente tava trabalhando material de Leonardo Da Vinci. (CECÍLIA). 
 

 

Essa preocupação da professora já havia sido expressa durante as sessões 

de estudo, quando discutimos desenvolvimento e aprendizagem infantil e proposta 

curricular. Podemos perceber que a professora compreende que tanto o conteúdo 

como a abordagem metodológica deve ser diferente em cada ano de escolaridade, 

considerando-se o desenvolvimento da criança. 

Logo a seguir, ainda muito angustiada, a professora colaboradora começou 

a informar como elegeu os conteúdos e a abordagem metodológica para suas aulas: 
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A gente tava vendo as necessidades e as possibilidades do primeiro ano, e até mesmo o 
tipo de interesse deles, o que eles estão desenvolvendo, do que eles gostam, pra ficar uma 
coisa mais concreta. Como eles estão vendo cores, a gente começou pela cor do camaleão, 
aí, lá no quinto ano, o planejamento de dois meses, maio e junho, a gente trabalhou sobre 
Leonardo Da Vinci. Aí a primeira aula foi um livro infantil sobre a vida de Leonardo Da Vinci, 
o que ele gostava, o modo como escrevia, o que ele fazia, tudo bem lúdico, as invenções 
dele, o modo de trás pra frente como desenhava, obras de arte. E como a escola tá 
trabalhando o tema meio ambiente, então a gente sempre tem que fazer um ganchinho, e 
disso aqui então o que se pode fazer um gancho? Bem, Leonardo Da Vinci era vegetariano, 
gostava muito dos animais, ele comprava gaiolas pra soltar os pássaros. Estudamos o 
Renascimento, história da arte, até aí foi teoria, e teoria não é difícil não, elas estão lá 
sentadinhas e se elas começam a bagunçar aí você já bota as imagens dos quadros que é 
uma saída, uma estratégia. (CECÍLIA). 
 

 

A professora colaboradora tem uma grande preocupação com a atenção e a 

disciplina das crianças, como se o fato de elas estarem sentadas e quietas fosse 

indicativo de atenção e aprendizagem. Sabemos que silêncio não significa 

necessariamente atenção, muitas vezes é resultado de desinteresse dos alunos. 

Essa visão da colaboradora Cecília, no entanto, é justificada por resquícios de uma 

educação tradicionalista, em que os alunos não opinavam durante a aula e o(a) 

professor(a) era detentor(a) de todo o saber, enquanto o aluno deveria apenas ouvir 

atentamente para aprender o que o lhe era ensinado. 

Esse fato denota uma fragilidade na formação da professora colaboradora, 

especialmente no aspecto da metodologia do ensino. A professora sabe o conteúdo, 

no entanto, tem dificuldade para motivar os alunos e envolvê-los no processo de 

ensino e aprendizagem. Essa lacuna na formação da professora pode ser 

preenchida através de uma formação contínua que aborde os aspectos 

metodológicos do ensino para crianças. 

Apesar dessas fragilidades na formação, Cecília tem consciência da 

importância da criação, da leitura e da contextualização na aprendizagem artística, 

como vemos na continuidade de seu relato: 

       

 

Então a aula acabou, porque a gente só tem 60 minutos. Aí na outra aula foi a leitura do 
quadro Monalisa, botei no cavalete, peguei a ilustração e botei lá, expliquei pra eles que 
aquilo era uma obra de arte e de que ano era aquele quadro e que naquele momento estava 
no ano de 1500, então eu mostrei a paisagem, a forma de se vestir, que é assim que a 
gente sabe como as pessoas se vestiam naquela época, pelas obras de arte, pelo trabalho. 
Na prática seria a releitura dos alunos, e eles teriam de intervir em uma cópia xerox 
impressa da pintura. Mas a atividade foi modificada por que a direção tirou a cópia, mas 
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ficou muito escura, estava tudo preto, parece até que tinham derramado uma tinta, não dava 
pra ver a Monalisa, aí eu falei: olha o que a gente tem é isso aqui, e eles disseram 
“professora isso tá tão preto”. Eu disse que sabia, mas esperava que eles vissem também. 
Realizamos a atividade na aula seguinte. A releitura seria pegar essa imagem e fazer outro 
desenho de colagem, botar um chapéu, em cima dela, fazia em outra folha de papel ofício e 
ali, se quisesse desmontar e recortar, formar outro desenho ou com colagem, ficava a 
critério deles, mas aí não saiu nada. Então eu tive que mudar na hora, pois vi que a gente ia 
ter que fazer a releitura mesmo olhando e copiando, e essa aula foi dada. (CECÍLIA). 

 

 

Apesar do planejamento prévio da atividade, alguns imprevistos podem 

ocorrer, como relatou Cecília, e aí a experiência docente e o repertório da professora 

é que darão sustentabilidade para a continuidade da aula. Cecília adaptou a aula, 

utilizando outras estratégias anteriormente experimentadas, no entanto, essa 

adaptação resultou, como a própria professora afirma em seu relato, em prejuízo 

para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, pois o processo criativo 

ficou prejudicado. 

O relato de Cecília trouxe outras contribuições para o grupo, provocando 

novas discussões sobre as dificuldades enfrentadas no trabalho docente, 

especialmente sobre as cobranças a respeito de resultados pela direção e 

coordenação das escolas. Outras professoras colaboradoras descreveram 

dificuldades parecidas que enfrentaram, relatando como resolveram tais questões. 

Para Djanira: 

 

 

Felizmente na minha escola já superamos essa fase, mas é também porque a escola tem 
uma história diferente mesmo, como vocês sabem, mas a verdade é que agora ninguém 
espera que o professor de Artes ensaie todas as danças e decore a escola para as festas. 
Esse é um trabalho que envolve todo mundo na escola, e é assim que deve ser. (DJANIRA). 

 

  

É importante ressaltar que, da mesma forma que a sessão reflexiva, o relato 

objetiva provocar uma reflexão sobre a própria prática. Essa reflexão tem início a 

partir da sistematização do que vai ser comunicado aos outros, e se intensifica com 

a intervenção da pesquisadora e das demais professoras colaboradoras.  

Reconhecemos que o relato reflexivo tem limitações em relação à sessão 

reflexiva, no entanto, acreditamos que o processo reflexivo desencadeado a partir do 

relato reflexivo pode provocar algumas mudanças na prática educativa. Avaliamos, 
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assim, que a realização de tais relatos foi fundamental para a concretização desta 

pesquisa, como podemos ver, logo a seguir, na avaliação e autoavaliação das 

professoras colaboradoras.    

 

 

4.4  AVALIAÇÃO E AUTOAVALIAÇÃO: UMA OPORTUNIDADE DE FORMAÇÃO 

 

 

 O último encontro que realizamos ocorreu no dia 11 de agosto de 2008, e 

consistiu em uma avaliação de todas as reuniões, oportunidade em que as 

professoras colaboradoras destacaram as contribuições e limitações dos encontros 

em relação às necessidades formativas apresentadas no início da pesquisa. 

 Consideramos esse um importante momento da pesquisa, pois 

compreendemos, ancorados nos estudos de Hoffmann (2001), que a avaliação e a 

autoavaliação constituem-se em oportunidades de formação e emancipação 

profissional. Ao refletir sobre os estudos realizados, sobre a própria formação e a 

própria prática docente, os(as) professores(as) podem rever práticas, valores, e 

buscar melhorias para sua atuação profissional. 

 Assim, a avaliação e a autoavaliação podem ser consideradas uma 

oportunidade de formação contínua. Partindo deste ponto de vista, vejamos o que 

dizem as professoras colaboradoras acerca dos encontros realizados. Para a 

colaboradora Edda Mally, os encontros: 

 

 

Serviram de pontapé inicial para minha prática em sala de aula, pois antes deles eu me 
sentia perdida em relação a tudo que necessitava fazer em sala. Nestes encontros pude 
perceber a arte como conteúdo e não como entretenimento, como tantos colegas acham 
que é, e pude me sentir mais segura para lutar por meu ponto de vista. Através dos bate-
papos extraí ideias para as minhas aulas, bem como estratégias para aplicação na sala e no 
plano de trabalho. Hoje me sinto bem mais segura em relação à minha prática e em relação 
ao conteúdo que devo ministrar. (EDDA MALLY). 
 

 

 Se os encontros com as professoras colaboradoras serviram de pontapé 

inicial para (re)pensar a prática docente, como afirma Edda Mally, podemos concluir 

que parte de nossos objetivos foram alcançados. Ainda de acordo com a professora, 
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os encontros propiciaram maior segurança à sua prática docente, fato que também 

consideramos extremamente positivo, pois acreditamos que a segurança profissional 

implica em melhorias no processo de ensino e aprendizagem. 

 Já para a colaboradora Cecília, os estudos e reflexões não foram suficientes 

para suprir as suas dificuldades em relação ao ensino de Artes para as crianças 

pequenas, e a professora deixou de trabalhar nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental durante o recesso escolar, assim, na reunião de avaliação ela já 

estava atuando nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). Nas palavras 

da professora: 

 

 

Apesar de ficar quatro anos nos anos iniciais não consegui me realizar como professora, me 
ver como professora, pois a dependência das crianças me confundia, me desestimulando. 
Durante este tempo sempre fiquei em busca de uma turma de nível escolar maior, pois 
tenho mais afinidade com adolescentes. (CECÍLIA). 
 

 

 Embora a professora Cecília admita em outros momentos de avaliação que 

os estudos e discussões realizados contribuíram para minimizar as suas dificuldades 

no trabalho com crianças pequenas, estes não foram suficientes para que ela 

permanecesse atuando nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Porém, 

destacamos o compromisso da professora com a qualidade da sua prática docente, 

pois, como ela afirmou, sempre buscou trabalhar com alunos do 6º ao 9º ano, 

contudo, o tempo em que permaneceu atuando nos anos iniciais buscou estudar e 

melhorar sua prática. 

 A afirmação da professora de que tem mais afinidade com adolescentes e 

também de que as dificuldades com as crianças pequenas ocorrem devido à 

dependência das mesmas, nos permite concluir que, além das necessidades 

formativas apontadas pela professora, há ainda outra questão relevante nas suas 

escolhas, uma questão de afinidade com outra faixa etária. Consideramos que esse 

fato teve especial importância na busca de outra escola e outras turmas para 

trabalhar. 

 Para Djanira e para Camille, as contribuições dos estudos e relatos 

reflexivos foram bastante significativas: 
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As reflexões foram importantes para que eu tomasse noção sobre a fundamentação teórica. 
Com isso me senti motivada a continuar estudando e até vou cursar uma especialização em 
ensino de Artes, promovida pela UFRN/PAIDÉIA. (DJANIRA). 
 
 
 
Os encontros colocaram-me diante de um universo de possibilidades, pois a troca através 
dos estudos, das reflexões fizeram-me alicerçar no que acredito e muita vez sentia-me sem 
sustentação, porque não é tarefa fácil trabalhar artes nas séries iniciais, para muitos que 
fazem a própria escola, trabalhar com artes é apenas pintar, é uma brincadeira que atraem 
as crianças, não percebem a riqueza, o valor e as contribuições desta disciplina nos anos 
iniciais, esquecem que é exatamente nesta faixa etária em que o aluno começa a absorver 
tudo com mais facilidade, mais para isso é preciso um professor atento a esses cuidados e 
não deixar-se cair no fazer por fazer. (CAMILLE CLAUDEL). 
 

 

 A partir das falas das professoras colaboradoras podemos concluir que os 

estudos, reflexões e relatos reflexivos se constituíram em um rico espaço de 

formação, e contribuíram para que pudéssemos (re)pensar a prática docente em 

Artes de forma coletiva e colaborativa, num processo de interação e construção de 

novos saberes. 

 É importante ressaltar que a construção desses novos saberes só foi 

possível a partir da prática reflexiva sobre a própria ação docente. De acordo com 

Ibiapina (2008), a atividade reflexiva está pautada no ato de pensar e examinar com 

criticidade a própria prática. Assim, mesmo que a princípio o(a) professor(a) não 

compreenda de forma sistematizada a sua prática, ao refletir continuamente sobre 

ela vai construindo ações e teorias, em um processo de desenvolvimento da sua 

ação docente. Esse processo constitui-se em uma ação formativa que supera a 

dicotomia entre teoria e prática.  

 A reflexão é, portanto, uma possibilidade formativa que corrobora para o 

desenvolvimento profissional de forma aprofundada e emancipadora, gerando a 

possibilidade de mudanças reais na própria prática docente.  
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5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
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5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 

Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. 
Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós 
ignoramos alguma coisa. Por isso 
aprendemos sempre. 

Paulo Freire 
 

 

 Após os estudos e reflexões desencadeados durante a pesquisa e a escrita 

desta dissertação, podemos tecer algumas considerações, entre elas, a convicção 

de que a arte é fundamental para a formação do ser humano, sendo assim, deve ser 

ensinada e aprendida desde a infância, e como disciplina constitutiva do currículo do 

Ensino Fundamental, deve estar em equilíbrio e em consonância com os princípios 

que norteiam a ação pedagógica como um todo.  

A partir dos estudos realizados com as professoras colaboradoras, quando 

levantamos suas principais necessidades formativas, o conhecimento acerca do 

desenvolvimento e da aprendizagem da criança e a necessidade de uma proposta 

curricular de artes para os anos iniciais do Ensino Fundamental, podemos concluir 

que, para um ensino de Artes comprometido com o desenvolvimento das crianças, a 

formação do professor de Artes deve ser ampla e envolver não só os conhecimentos 

a respeito da arte, mas também os saberes relativos à infância e aos processos de 

ensinar e aprender.  

Se os cursos de formação inicial não estão suprindo essas necessidades, 

torna-se imprescindível pensar em reformulações curriculares nas licenciaturas, 

porém é imperativa, também, a realização de ações que visem a formação contínua 

para os professores que já estão atuando na docência. Como já dissemos, são 

várias as possibilidades de formação contínua, em diferentes níveis e formatos. A 

própria escola, enquanto lócus do trabalho docente deve construir uma proposta de 

formação contínua para atender às demandas de sua realidade. Na Rede Municipal 

de Ensino de Natal este espaço já existe, semanalmente, por áreas de 

conhecimento, só precisa ser mais bem planejado para que se torne em um espaço 

de aperfeiçoamento para o(a) professor(a) e venha a contribuir para a aprendizagem 

dos alunos. Diante de tantas possibilidades de formação contínua, cabe a cada 
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professor(a) buscar as formas que melhor respondam às suas necessidades 

formativas.  

Em relação à proposta curricular de Artes para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de Natal, consideramos que precisa ser elaborada 

a partir de um trabalho que integre representantes da Secretaria Municipal de 

Educação, das instituições formadoras e de pesquisa e dos(as) professores(as) que 

atuam neste nível da Educação Básica, de modo a construir um referencial que 

atenda às necessidades dos(as) professores(as) e dos(as) alunos(as). 

Defendemos também que os cursos de Pedagogia ofereçam como 

componente regular do currículo ao menos uma disciplina relacionada ao ensino de 

Artes, a saber, Metodologia do Ensino de Artes ou Didática do Ensino da Arte, de 

modo a subsidiar o trabalho dos(as) professores(as) regentes das turmas e dos(as) 

coordenadores(as) pedagógicos. 

Entendemos que a prática pedagógica do(a) professor(a) constituída em dar 

aula, transmitir informações, passar e corrigir exercícios e provas para os alunos já 

não atende às necessidades da sociedade atual. No entanto, esta forma de 

conceber o ensino, por meio da qual a maioria de nós foi preparada, encontra-se 

arraigada na prática escolar. Mas como mudar tais concepções e práticas 

pedagógicas?  

O processo de mudança não é simples, pois envolve a reconstrução do 

conhecimento sobre a prática pedagógica. Isto implica repensar o ensino e a 

aprendizagem considerando as características da sociedade tecnológica, marcada 

pela rapidez na produção, circulação e abrangência de informações e da 

comunicação que se viabilizam em diferentes meios e linguagens. Assim, sugerimos 

a instauração de um ambiente permanente de estudo, pesquisa, trabalho coletivo e 

troca de experiências entre os(as) professores(as) da Rede Municipal de Ensino de 

Natal. Os horários semanais de estudo e planejamento da Rede Municipal podem se 

constituir nesse ambiente, desde que as vozes dos(as) professores(as) sejam 

ouvidas e que os estudos busquem responder suas necessidades formativas. 

 Acreditando na importância da arte para o ser humano, e considerando a 

avaliação de cada uma das professoras colaboradoras, reafirmamos a relevância 

desta pesquisa, que, ao construir um contexto reflexivo com professoras de Artes da 

Rede Municipal de Ensino de Natal/RN, possibilitou um (re)pensar do ensino de 
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Artes nos anos iniciais do Ensino Fundamental, contribuindo para a melhoria, a 

valorização e a consolidação desta área do conhecimento no currículo municipal. 

 Não negamos os problemas enfrentados durante o processo de 

investigação, como a dificuldade para apresentar a proposta de pesquisa aos(às) 

os(as) professores(as) da Rede Municipal de Ensino e o tempo reduzido dos 

encontros, no entanto, é importante também ressaltar a disponibilidade das 

professoras colaboradoras em todas as etapas deste trabalho. 

 Consideramos, por fim, que após identificar as necessidades formativas das 

quatro professoras de Artes participantes da pesquisa, construímos, com êxito, um 

contexto reflexivo com as colaboradoras, provocando reflexões na perspectiva de 

ressignificar sua prática docente em Artes nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Sabemos, no entanto, que essa ressignificação depende do impacto desse contexto 

reflexivo no trabalho de cada uma das participantes, na medida em que a articulação 

teoria/prática converta-se em força motriz para a realimentação da práxis 

pedagógica.  

 Para finalizar, reiteramos que a arte é essencial para nossas vidas, e mais 

uma vez trazemos a fala de Ana Mae Barbosa (2001, p. 4), que afirma: “Arte não é 

apenas básico, mas fundamental na educação de um país que se desenvolve. Arte 

não é enfeite. Arte é cognição, é profissão, é uma forma diferente da palavra para 

interpretar o mundo, a realidade, o imaginário, e é conteúdo.”.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

O ENSINO DA ARTE NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 
(re)pensando a prática docente 

 
SAMIRA FERNANDES DELGADO 

JEFFERSON FERNANDES ALVES (orientador) 
 

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome: ______________________________________________________________ 

Fone: ____________Celular: _____________e-mail: _________________________ 

Escola: _____________________________________________________________ 

Turno(s): __________________________ Fone: ____________________________ 

Turmas / nível em que atua: _____________________________________________ 

Tempo de docência em Artes: ___________________________________________ 

Formação/Habilitação: _________________________________________________ 

Instituição: ________________________________ Ano de conclusão: ___________ 

Possui pós-graduação? (     ) SIM – Qual? _________________________________ 

          (     ) NÃO – Tem interesse em fazer? __________________ 

Trabalha em outras instituições de ensino?  

(     ) NÃO        (     ) SIM Quantas: ______ (     ) Estadual (     ) Federal 

Quais séries: ______________ (     ) Municipal (     ) Outras (     ) Particular 

Você participa de algum projeto / grupo artístico ou cultural? 

(     ) NÃO (     ) SIM      Qual: __________________________________________ 

Quais as principais dificuldades que você encontra na sua prática docente em 

ensino da arte nos anos iniciais do Ensino Fundamental? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Você tem interesse em participar desta pesquisa? 

(     ) SIM  (     ) NÃO 

Qual(is) sua disponibilidade para encontros de estudo? 

2ª feira: (     ) manhã (     ) tarde  (     ) noite 

Outro(s) dia(a) / horário(s): _________________________________ (     ) nenhuma 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR 
 

O ENSINO DE ARTES NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 
(re)pensando a prática docente 

 
QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Escola: _____________________________________________________________ 

Turno(s): __________________________  

Turmas / nível em que atua: _____________________________________________ 

Tempo de docência em Artes: ___________________________________________ 

Formação/Habilitação: _________________________________________________ 

Instituição: ________________________________ Ano de conclusão: ___________ 

Possui pós-graduação? (     ) SIM – Qual? _________________________________ 

          (     ) NÃO  

Trabalha em outras instituições de ensino?  

(     ) NÃO        (     ) SIM Quantas: ______ (     ) Estadual (     ) Federal 

Quais séries: ______________ (     ) Municipal (     ) Outras (     ) Particular 

Você participa de algum projeto / grupo artístico ou cultural? 

(     ) NÃO (     ) SIM      Qual: __________________________________________ 

 

Como você planeja suas aulas de Artes para as turmas dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental?  
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APÊNDICE C – ENTREVISTAS INDIVIDUAIS 
 

O ENSINO DE ARTES NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 
(re)pensando a prática docente 

 
ENTREVISTA INDIVIDUAL 

 

Professora Colaboradora DJANIRA 

 

1) Você disse, em seu relato de formação, que sempre quis ser professora, 

esclareça melhor porque você quis ser professora de Artes. 

 

 

 

2) Você está fazendo um curso de especialização em Artes, os encontros da 

pesquisa influenciaram de alguma forma a sua entrada nesse curso? Como? 

 

 

 

3) Você já tem bastante tempo de docência, você considera que essa experiência 

contribui para a sua prática docente com crianças? De que forma? 
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O ENSINO DE ARTES NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 
(re)pensando a prática docente 

 
ENTREVISTA INDIVIDUAL 

 

Professora Colaboradora CECÍLIA 

 

1) Você continua atuando nos anos iniciais do Ensino Fundamental?  

 

 

 

2) Por quê? 
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O ENSINO DE ARTES NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 
(re)pensando a prática docente 

 
ENTREVISTA INDIVIDUAL 

 

Professora Colaboradora EDDA MALLY 

 

1) Por favor, esclareça melhor porque você quis ser professora de Artes. 
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O ENSINO DE ARTES NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 
(re)pensando a prática docente 

 
ENTREVISTA INDIVIDUAL 

 

Professora Colaboradora CAMILLE CLAUDEL 

 

1) Como você tomou a decisão de ser professora de Artes? 
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APÊNDICE D – TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

ESCLARECIMENTO 
 

 Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), em uma 
pesquisa. Você precisa decidir se quer participar ou não. Por favor, não se apresse 
em tomar a decisão. Leia cuidadosamente o que se segue e pergunte ao 
responsável pelo estudo sobre qualquer dúvida que tiver. Este estudo está sendo 
coordenado pela Profª. Esp. Samira Fernandes Delgado, sob a orientação do Prof. 
Dr. Jefferson Fernandes Alves. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a 
seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine o Termo de Adesão em 
duas vias. Uma delas é sua e a outra via é do responsável pela pesquisa. Em caso 
de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma. Em caso de dúvida você 
poderá procurar o Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) pelo telefone (3215-3135) ou a pesquisadora responsável pela pesquisa.  

 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 
 

Titulo do Projeto: O Ensino de Artes nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 
(re)pensando a prática docente. 
Pesquisador Responsável: Samira Fernandes Delgado 
Telefone para contato: 8822-5518 
e-mail: samira_delgado@yahoo.com.br  
 
 

DESCRIÇÃO DA PESQUISA 
 

Este projeto integra a Base de Pesquisa "Currículo, Saberes e Práticas 
Educativas" da Linha de Pesquisa "Práticas Pedagógicas e Currículos" do Programa 
de Pós-Graduação em Educação da UFRN. Propõe-se a execução de uma pesquisa 
colaborativa a ser realizada com professores(as) de Artes dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Pretendemos desencadear um 
processo de investigação centrado no tripé - pesquisa, formação, produção de 
conhecimento - tendo como elemento nucleador a mediação pedagógica dos 
envolvidos no processo, a partir do exercício crítico reflexivo no sentido de criar 
contextos favoráveis ao desenvolvimento profissional docente. Nessa perspectiva, 
formulamos a seguinte questão de investigação: De que forma os(as) 
professores(as) de artes das escolas municipais de Natal/RN estão atuando nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, considerando que sua formação centra-se nos 
últimos anos desse mesmo nível de ensino ? 

Com base no exposto, gostaríamos de saber do seu interesse em integrar-se 
a essa pesquisa. 

 
 

___________________________________ 
Samira Fernandes Delgado 

(Mestranda do PPGEd/UFRN – matrícula: 200782428) 
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APÊNDICE E – TERMO DE ADESÃO 

 

TERMO DE ADESÃO 

Eu _________________________________________________________, 

RG nº _____________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo: O 

Ensino de Artes nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: (re)pensando a prática 

docente como colaborador. Tive pleno conhecimento das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo citado. Discuti com a Profª. Esp. Samira 

Fernandes Delgado sobre a minha decisão em participar desse estudo, os 

procedimentos a serem realizados e seus desconfortos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a 

minha participação é isenta de despesas relativas à pesquisa. 

Concordo, voluntariamente, em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo. A retirada do 

consentimento da participação no estudo não acarretará em penalidades ou 

prejuízos pessoais. Compete-me apenas informar com antecedência, à responsável 

pela pesquisa, a minha decisão.  

 Natal, ____ de  _______________ de 2008. 

Assinatura do Colaborador: _____________________________________ 

Presenciamos a solicitação de adesão, esclarecimentos sobre a pesquisa e 

aceite do colaborador em participar.  

Testemunhas: 

 

Nome: __________________________________ Assinatura: _________________ 

 

Nome: __________________________________ Assinatura: _________________ 
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APÊNDICE F – TEXTO PESQUISA COLABORATIVA 

 

PESQUISA COLABORATIVA:  
uma possibilidade de (re)pensar a prática docente em artes 

 
Samira Fernandes Delgado 

Profª de Artes da Rede Municipal de Ensino de Natal 
Mestranda em Educação PPGEd/UFRN 

 
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 
ensino. Esses que-fazeres se encontram um 
no corpo do outro. Enquanto ensino continuo 
buscando, reprocurando. Ensino porque 
busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo educo e 
me educo. Pesquiso para conhecer o que 
ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade.  

Paulo Freire 
 
 Nas últimas décadas, a pesquisa educacional brasileira vem abordando um 
grande número de problemas relacionados à formação e à prática docente de 
educadores que atuam no Ensino Fundamental, no entanto, quando a área de 
estudo é o ensino de Artes, o número de produções ainda é relativamente modesto, 
e o que temos visto e ouvido nos fóruns de discussões que tratam da temática acima 
mencionada, é que ainda existe uma precariedade e fragilidade muito grande de 
pesquisas na área. Os estudos nesse campo, porém, são fundamentais para validar 
saberes mobilizados pelos professores em sua prática, para que estes saberes não 
fiquem confinados somente ao campo fechado da prática individual, mas possam 
servir, usando a terminologia de Gauthier (1998, p. 111) como "reservatório público 
de conhecimentos". 
 No município de Natal, o Ensino de Artes nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano), foi implementado no currículo como disciplina 
obrigatória a partir do ano de 2006, no entanto, apesar de necessária, esta 
legalidade põe em evidência diversas contradições entre as orientações da LDB, a 
formação dos professores e sua prática docente. Os professores de Artes, formados 
sob uma ótica de trabalho voltada para o 6º ao 9º ano e ensino médio, estão 
enfrentando um período de adaptação e novas aprendizagens para atuarem nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental.  
 No seu dia-a-dia, o professor de Artes, para dar conta da complexidade da 
prática docente, mobiliza uma gama variada de saberes, e muitas vezes ele não 
está suficientemente bem preparado para lidar com todas as situações enfrentadas. 
Mas é na ação que ele se constrói como professor e vai aprendendo a prática 
docente a partir do conjunto de saberes oriundos de fontes diversas: formação inicial 
e continuada, currículo e socialização escolar, experiência na profissão, cultura 
pessoal e profissional, aprendizagem com os colegas da profissão, etc. 
 Assim, justifica-se plenamente pensar e repensar a prática docente no ensino 
de Artes nos anos iniciais do Ensino Fundamental, verificando as relações entre a 
formação, a teoria e a prática do ensino de Artes nas escolas, pois de acordo com 
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os PCN de Arte “No ensino de Arte no Brasil observa-se um enorme descompasso 
entre as práticas e a produção teórica na área, incluindo a apropriação desse 
conhecimento por uma parcela significativa dos professores” (BRASIL, 1998, p. 29). 
 Compreendendo a necessidade de consolidar o Ensino de Artes como 
componente curricular nos anos iniciais e assegurar o espaço conquistado no 
currículo da Rede Municipal, estamos desenvolvendo uma pesquisa, dentro do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, ao nível de Mestrado, com o 
objetivo de compreender como se organiza o ensino de Artes nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental a partir da visão dos professores de Arte da Rede Municipal, 
construindo um contexto reflexivo com estes, na perspectiva de ressignificar a sua 
prática docente. 
 A questão que norteia nosso estudo é a seguinte: De que forma os(as) 
professores(as) de Artes das escolas municipais de Natal/RN estão atuando nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, considerando que sua formação centra-se nos 
últimos anos desse mesmo nível de ensino ? 
 Assim, o objeto sobre o qual estamos investigando quer pôr em evidência a 
especificidade da prática educativa do(a) professor(a) de Artes nos iniciais do Ensino 
Fundamental, para isso nossos objetivos são: 

•       Compreender como se organiza a prática do Ensino de Artes nos anos 
iniciais        do Ensino Fundamental em escolas da Rede Municipal de 
Ensino de Natal- RN. 

•       Construir um contexto reflexivo com os professores colaboradores na 
 perspectiva de ressignificar a prática docente em Artes nos anos 
iniciais do  Ensino Fundamental. 

 Enfim, este trabalho não somente se propõe a contribuir para um 
entendimento mais profundo da temática a ser investigada, mas também refletir 
sobre a necessidade da implantação e incremento de políticas voltadas para a 
formação que valoriza o campo artístico e a formação contínua de professores que 
atuam no ensino de Artes, a fim de que ele se torne apto a desempenhar seu 
verdadeiro papel como um dos atores do processo de ensino e aprendizagem. 
 A pesquisa, de natureza qualitativa, está pautada na abordagem colaborativa, 
pois, segundo Ibiapina e Ferreira (2007) é a que oferece as melhores condições 
para a transformação da prática docente, pois parte do princípio de investigar com 
os professores, ao invés de investigar sobre os professores, além disso, esta 
pesquisa permite uma reflexão aprofundada sobre a prática, estimula o 
desenvolvimento e a emancipação profissional e proporciona uma mudança da 
prática docente, no entanto a pesquisa colaborativa prescinde da colaboração de 
todos os envolvidos, já que sua ênfase está na colaboração, reflexão e dialogismo 
como práticas que promovem o desenvolvimento profissional e a construção e 
reconstrução de conhecimentos e práticas (IBIAPINA; FERREIRA, 2007). 
 A pesquisa colaborativa tem por objetivo criar nas escolas uma cultura de 
análise das práticas cotidianas, a fim de possibilitar que os seus professores, a partir 
da pesquisa e da reflexão, transformem sua prática docente. Os pesquisadores que 
optam pela pesquisa na abordagem colaborativa entendem que o homem possui 
uma: 
 

[...] enorme capacidade de aprender e aprimorar o contexto social em 
que está inserido, sendo assim, pesquisar colaborativamente amplia 
as possibilidades para que esse aprendizado se efetive e, 
consequentemente, cria condições para professores e pesquisadores 
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aprimorarem as relações sociais e transformarem o contexto da 
escola. (IBIAPINA; FERREIRA, 2006, p. 100). 

 
 No entanto, o que vemos na realidade, é um distanciamento cada vez maior 
entre a prática docente e a pesquisa, visto que a universidade não trabalha 
integrada à escola. Esse fato tem, atualmente, motivado pesquisadores a utilizarem 
a pesquisa colaborativa, que passou a ser vista como um instrumento que contribui 
para a formação do professor. Nessa perspectiva, a pesquisa colaborativa se 
apresenta como modelo alternativo de indagar a realidade educativa, possibilitando 
mudanças na prática docente.  
 Com base nos argumentos expostos, optamos por trabalhar com a pesquisa 
colaborativa, como prática de investigação, pois esse tipo de pesquisa serve de 
instrumento de mudança social, já que o pesquisador não é observador neutro, uma 
vez que é de seu interesse promover o desenvolvimento profissional docente, tanto 
no que se refere à produção de conhecimentos teóricos quanto de conhecimentos 
práticos. 
 No processo de pesquisar colaborativamente, o pesquisador, juntamente com 
o grupo, constata o problema a ser pesquisado, convida os professores envolvidos a 
desenvolverem ação coletiva para resolução desse problema, negocia estratégias, 
técnicas e procedimentos de produção de conhecimentos, incentiva à adesão 
voluntária dos partícipes e executa um plano de trabalho colaborativo para a 
concretização da sua proposta de investigação. Nessa direção, o pesquisador tem 
sempre o cuidado de criar situações para discutir, interpretar, analisar e avaliar as 
opiniões, os pensamentos e as práticas do grupo que colabora com o estudo, haja 
vista que não existe pesquisa colaborativa sem parceria coletiva. 
 
Algumas Considerações 
 
 A Arte é fundamental para a formação do ser humano, sendo assim, deve ser 
ensinada e aprendida desde a infância, e como disciplina constitutiva do currículo do 
Ensino Fundamental deve estar em equilíbrio e em consonância com os princípios 
que norteiam a ação pedagógica como um todo. 
 Assim, acreditando na importância da Arte para o ser humano, reafirmamos a 
relevância desta pesquisa, que, ao construir um contexto reflexivo com os 
professores de Artes da Rede Municipal de Ensino propõe-se a repensar o ensino 
de Artes nos anos inicias do Ensino Fundamental, contribuindo para a melhoria, a 
valorização e a consolidação desta área do conhecimento no currículo municipal. 
 O prazer de ensinar e aprender Arte é algo que proporciona o desinibir do 
processo de nos olharmos, de nos sentirmos, de nos vermos e de nos falarmos. Isto 
transportado para o cotidiano escolar é acreditar que ainda é possível educar por 
inteiro, e mostrar que o trabalho com Arte pode ser um meio de conhecimento, 
compreensão e transformação de uma realidade social. 
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APÊNDICE G – TEXTO SESSÕES REFLEXIVAS 

 

SESSÕES REFLEXIVAS 
 

 As Sessões Reflexivas tem como princípio básico a relação dialógica entre o 
pesquisador e o grupo de colaboradores. Tal estratégia vai além da técnica de coleta 
de dados. Constitui mecanismo provocador da reflexão capaz de informar o docente 
sobre sua prática e as implicações teórico-metodológicas que a determinam, dando-
lhe voz própria para desvelar suas teorias e as possibilidades de superá-las. 
 Para Vigotski (2007), a linguagem tem a uma função planejadora da ação, 
sendo assim, as Sessões Reflexivas constituem a base para que os professores 
descrevam, informem, confrontem e reconstruam suas práticas. 
 As Sessões Reflexivas são um espaço de formação por excelência, tais 
como: a) preparar profissionais capazes de tomar sua prática como objeto de 
reflexão, empenhados na sua autoformação, estendendo essa preocupação aos 
seus alunos, refletindo sobre a qualidade da formação oferecida aos discentes; b) 
estabelecer uma relação entre teoria e prática, possibilitando ao educador vivenciar 
outros papéis na interação com o grupo, partilhar pontos de vista diferentes, avaliar 
outras práticas e ser avaliado. 
 Na perspectiva de operacionalizar as Sessões Reflexivas, tomamos como 
base quatro etapas: a descrição, a informação e o confronto, que desencadeiam 
uma reconstrução. 
  
Descrever 
É um nível de reflexão que nos leva a um distanciamento de nossas ações e a nos 
perguntarmos sobre as razões de nossas escolhas. 
- O que tenho feito? 
 
Informar 
Momento em que o pesquisador/formador cria as condições para que o educando 
descubra qual o significado de sua prática, permitindo o acesso às teorias, ao 
conhecimento de modo a complementar o conhecimento do professor. 
- Qual o significado de minha ação? 
- O que agir desse modo significa? 
- O que me leva a agir desse modo? 
- De onde procedem historicamente as idéias incorporadas à minha prática 
pedagógica? 
- Qual o sentido de minha prática? 
- Como cheguei a me apropriar dela? 
- Porque ainda continuo a me respaldar nela? 
 
Confrontar 
É o momento de contrastar as diferenças entre os distintos pontos de vistas e o 
conhecimento científico. 
- O que me levou a agir dessa maneira? 
- Como me tornei assim? 
- Qual tipo de aluno estou formando? 
- O que limita as minhas teorias? E as minhas práticas? 
- Qual a relação entre os conceitos construí e minhas práticas? 
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- A minha prática serve a que interesse? 
 
Reconstruir 
É o momento da intervenção consciente do professor na sua prática docente, no 
contexto em que está inserido, seja no âmbito institucional ou na sociedade mais 
ampla. 
- Como posso fazer diferente? 
- O que considero pedagogicamente importante para minhas ações? 
- O que tenho que fazer para introduzir mudanças em minha prática? 
- A forma como estou desenvolvendo minha prática contribui para a emancipação do 
homem que quero formar? 
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 ANEXO A – TEXTO FASES DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
 
  

 Fase 3: Crianças de 6 a 8 anos 
  
Tendo alcançado um momento de desenvolvimento em que seu pensamento 

perdeu a dureza anterior, tornando-se mais plástico e intercambiável, essa é a fase 
da alfabetização propriamente dita, da entrada da criança no mundo da escrita e da 
leitura, quando suas investigações, antes informais, passam a ser mais 
sistematizadas pela escola. Nesse momento, o maior desejo das crianças é saber 
ler e saber escrever. 

As crianças dessa fase ampliam também sua vontade de saber sobre as 
coisas, animais e pessoas. Continuam curiosas em aprender, por exemplo, sobre os 
nomes, características, locais onde vivem os animais, sobre as estrelas e planetas, 
sobre os meios de transporte, sobre a pré-história. Mas se interessam também por 
aquilo que vêm na televisão, sobre os enredos das novelas, sobre as notícias. 
Expostas a esse veículo tão poderoso, elas tentam se apropriar daquilo que ouvem 
e vêm, com as ferramentas intelectuais e cognitivas que possuem. 

Embora já tenham adquirido um pensamento reversível – o que significa ser 
capaz de realizar mental e simultaneamente duas ações opostas – as crianças 
dessa fase muitas vezes carecem da intermediação de adultos que as ajudem a 
compreender os fatos, uma vez que seu pensamento ainda não adquiriu a 
capacidade de articular e relativizar informações, assim como ainda não aprendeu a 
colocar-se no lugar do outro e ver as questões do ponto de vista desse outro. 

Embora tenham crescido, é preciso lembrar que os sujeitos dessa fase 
continuam sendo crianças e assim sendo, precisam brincar. O brincar, agora, pode 
ser mais direcionado às questões pedagógicas, pois brincando a criança tem a 
oportunidade para perceber distâncias, noções de velocidade, duração, tempo, 
força, altura e fazer estimativas envolvendo todas essas grandezas. Por isso, a 
opção do uso de jogos para a construção de conceitos, principalmente matemáticos. 
Além desses aspectos, o jogo contribui sobremaneira para a descentração do eu – 
enxergar o outro e o espaço em que está inserido. 

Canalizando o desejo de saber e a curiosidade das crianças, a boa escola 
incentiva que elas avancem em suas descobertas. Nessa fase, é importante que as 
crianças percebam que as leituras são muitas e variam conforme o tipo de texto e 
também de pessoa para pessoa. É importante solicitar que elas falem sobre seu 
entendimento dos textos lidos ou das notícias da televisão, de tal forma que uma 
multiplicidade de compreensões e interpretações surja na sala de aula, permitindo 
que percebam que não há uma única e “verdadeira” resposta para as questões 
colocadas. 

  
  

 Fase 4: Crianças de 9 a 11 anos 
  
O pensamento predominante nessa fase é o operatório concreto, ou seja, os 

alunos já conseguem raciocinar com bastante desenvoltura, usando imagens 
mentais construídas a partir das experiências sensoriais das fases anteriores. Não 
precisam ter diante de si quantidades de frutas ou de dinheiro para resolver 
problemas aritméticos envolvendo, por exemplo, a compra de frutas. Além disso, já 
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são capazes de “conservar” informações na memória, articulando-as para solucionar 
problemas e questões. 

Esses problemas, no entanto, têm uma característica: referem-se a 
proposições sobre fatos concretos, imagináveis. Ou seja, essas crianças ainda não 
são capazes de operar com proposições abstratas, do tipo “ se A=B e B=C, se A>D, 
então B…………D e C………………D”, assim como não conseguem alcançar as 
proposições geométricas, por exemplo, relativas ao estudo dos triângulos ou da 
circunferência. Embora seu pensamento já seja bastante flexível, posto que já 
conseguem “compensar” e assim relativizar bastante seus pontos de vista, ainda 
permanecem num nível bastante prático do conhecimento. 

Por outro lado, essa é uma fase de grande expansão da curiosidade 
intelectual dos alunos. Interessam-se pelo corpo humano, pelo estudo da 
sexualidade e da reprodução humana, interessam-se pelo estudo da geografia 
enquanto disciplina que desvenda territórios, habitats de outros seres humanos, 
formas de vida e de convivência com outros ambientes diferentes dos nossos. 
Interessam-se pelo estudo da história, querem saber sobre as grandes navegações, 
sobre as grandes descobertas. Gostam de aventuras e adoram fazer excursões, 
experimentos. Como já dominam bem a leitura e a escrita, precisam ser motivados 
para continuar a buscar o aprimoramento no português. Essa disciplina precisa 
trabalhar muito em conjunto com as demais, visando a produção e a leitura de bons 
textos informativos, incentivando a leitura de livros que possam suprir o interesse e a 
curiosidade dos alunos; leituras que explorem o humor, o teatro, a poesia, as cartas, 
sem se prender a estudos gramaticais insípidos. Sobretudo, é importante associar o 
português a outras mídias, uma vez que essas crianças adoram o cinema e a 
televisão. Gostam, também, de discussões e debates, de ouvir e dar opiniões. 

Ainda brincam e gostam muito de jogos, mas há uma acentuada separação 
entre meninos e meninas: no recreio, por exemplo, raramente ficam juntos. Entre 
cada um desses grupos surgem rivalidades e disputas e, inconscientemente, estão 
buscando ocupar um lugar de destaque, que chame a atenção do sexo oposto. No 
entanto, quando um aluno ou aluna consegue ocupar essa posição, é logo vítima de 
uma certa “inveja” inconsciente dos demais, que tentam derrubá-lo. Os meninos, na 
maioria das vezes, adotam o confronto aberto. Já as meninas preferem “isolar” a 
outra, usando para isso diferentes artimanhas. Portanto, embora seja uma turma 
ótima de se trabalhar, dada a vontade que têm de saber, o relacionamento entre os 
alunos nem sempre é fácil. 

A partir da fase 4, a questão do relacionamento passa a ser um ponto central 
na vida dos alunos. Muitas vezes a turma se pulveriza em três, quatro pequenos 
grupos, cada um com seus interesses e modos de comportamento parecidos. 

As diferenças entre eles, antes muito pouco perceptíveis, tornam-se mais 
claras e, para essas crianças, é muito mais fácil aceitar e tratar bem um colega que 
possui uma dificuldade óbvia – como, por exemplo, uma síndrome qualquer - do que 
um colega com o qual não simpatizam ou que não entrou no espírito do grupo ou 
que manifesta claramente um comportamento divergente. Lidar com essa questão é 
lidar com um velho problema: fazer com que os alunos aprendam a conviver bem, 
mesmo com aqueles com os quais não simpatizam. Trata-se de um problema difícil, 
que toca a história individual e inconsciente de cada um e que vai atravessar as 
fases 4 e 5, com chances de ser mais bem resolvido apenas na fase 6, quando os 
alunos já estão bem mais próximos do desenvolvimento adulto. No entanto, é 
preciso que a escola enfrente a questão, trazendo-a para discussão, dando a ela a 
importância e a relevância que tem, sem, no entanto, colocar um grifo excessivo 
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sobre ela, tornando-a maior do que é. Muitas vezes, os pais dos alunos mais 
diretamente envolvidos precisam ser chamados para, junto com a escola, procurar 
uma solução para o problema. Essas querelas são típicas dessa idade e o filme “A 
guerra dos botões” ilustra bem a questão. 
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 ANEXO B – TEXTO DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E EDUCAÇÃO 
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 ANEXO C – PROPOSTA CURRICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 
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 ANEXO D – TEXTO SOBRE PROPOSTA CURRICULAR 

  

CAMINHOS POSSÍVEIS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PROPOSTA 
CURRICULAR EM ARTE 

 
Silvia Sell Duarte Pillotto 

 
 
 Muitas são as questões sobre o currículo que permeiam o contexto da arte na 
educação e, também, muitas são as inquietações. Uma delas está relacionada aos 
conteúdos de arte: o que selecionar de um universo tão complexo e com tantas 
possibilidades? Quais os critérios para essa seleção? Quem decide quais conteúdos 
a serem trabalhados? Professores, secretarias de educação, escolas, estudantes? 
Como esses conteúdos/conceitos podem ser desenvolvidos? Por projetos de 
trabalho? Por planejamentos seqüenciais? Tendo como referência documentos 
curriculares oficiais? 
 Além desses questionamentos, ainda somos bombardeados por situações 
conflitantes na escola. Percebemos equívocos quando verificamos, ainda hoje, as 
escolas e as ações docentes permeadas por estereótipos. O norte das práxis 
docentes está nas datas comemorativas, nas técnicas para colorir, no mimeografo, 
na cópia, e em tantos outros equívocos. 
 São várias as razões para esse fato e podemos destacar algumas delas: a 
fragilidade nos currículos de formação de professores, ainda presos a estruturas 
fragmentadas e disciplinares; a quase ausência de uma política de formação 
contínua por parte das escolas, das universidades e das redes educacionais; o 
espaço arquitetônico escolar, que não condiz com os pressupostos filosóficos 
contemporâneos; os projetos políticos que praticamente não saem do papel, entre 
tantos outros. 
 Com a construção e a disseminação dos Parâmetros Curriculares Nacionais – 
PCNs (1998) e de outros documentos pensados, sistematizados e materializados 
em Estados e municípios brasileiros, as dúvidas em torno da necessidade ou não 
desses documentos têm sido motivo de muitas discussões em grupos de estudos, 
seminários, congressos e encontros. 
 Não há como negar que os PCNs têm beneficiado alguns Estados brasileiros, 
especialmente aqueles que ainda não possuem suas propostas curriculares. No 
entanto, é preciso que tenhamos discernimento que o referido documento não 
substitui a criação de propostas curriculares e ações específicas para cada região do 
País, pois é preciso respeitar e valorizar as diversidades culturais. 
 É importante considerar que as propostas curriculares devem ter uma função 
democrática e que não existem fórmulas mágicas ou caminhos definitivos e 
homogêneos para todas as regiões. Uma proposta curricular será um instrumento 
funcional para a escola se, paralelamente, houver um trabalho de formação 
contínua, composta de estudos, relatos de experiência das ações docentes, 
avaliação da aprendizagem e construção contínua do documento. 
 Participei de vários processos de construção de propostas curriculares como 
consultora e como professora e posso afirmar que cada uma, embora tenha em seus 
princípios, concepções de outros documentos e teóricos, possui suas próprias 
identidades. Esse fator deve ser preservado para que não percamos nossas 
identidades. Vale ressaltar que as propostas possuem concepções filosóficas 
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diferentes, pois partem de pressupostos que fundamentam suas idéias sobre os 
processos de ensino e aprendizagem, sujeito, sociedade e escola. 
 Nos anos de 2006 e 2007, a Secretaria de Educação do Município de Gaspar, 
Santa Catarina, promoveu trabalho de formação contínua, com o intuito de construir 
uma proposta curricular que levasse em conta o contexto local, sem perder de vista 
questões fundamentais para os processos de aprendizagem das áreas de 
conhecimento. 
 Foram convidados consultores para todas as áreas de conhecimento, que se 
propuseram a desenvolver um trabalho que priorizasse um currículo com foco 
integrado para o Ensino Fundamental, em que professores, gestores, estudantes e 
comunidade pudessem participar efetivamente na construção curricular. 
 Foi com esse entendimento que a equipe de consultores iniciou o trabalho de 
formação contínua. Ou seja, não estaríamos começando uma história, ela já existia 
e precisava ser amplamente conhecida por nós para que déssemos continuidade ao 
processo, revendo e re-avaliando questões relevantes para o ensino e 
aprendizagem naquele contexto. 
 
O processo 
 
 Nesse trabalho de formação contínua, percebi mais claramente a influência 
que um grupo de professores, de estudantes e de gestores pode exercer sobre os 
processos de aprendizagem. Durante todo o processo de trabalho houve uma 
sintonia muito grande entre todos os envolvidos. 
 A primeira ação de cada consultor foi conhecer a filosofia adotada pela 
Secretaria com relação aos aspectos pedagógicos e específicos de cada área. Em 
seguida, construir um diálogo com os professores, a fim de perceber qual o 
entendimento deles em relação à filosofia da rede de ensino, bem como aos 
conceitos referentes à sua área específica de conhecimento. Essa sondagem foi 
imprescindível num trabalho que se propôs a desenvolver ações de forma 
compartilhada e, sem dúvida, foi também o diferencial na culminância da proposta 
curricular.  
 O segundo passo foi construir juntamente com os professores de Arte, que 
variaram entre 12 a 20 profissionais durante todo o processo, um plano de ação que 
contemplasse as reais necessidades do grupo. O planejamento foi essencial para as 
decisões tomadas na escritura da proposta curricular, especialmente no sentido de 
que esse documento fosse efetivamente um instrumento pedagógico para os 
professores. Para cada uma das ações avaliávamos as suas contribuições no 
contexto da escola e essa avaliação sinalizava novas ações. Vale destacar entre as 
ações os relatos de experiências, momento em que os professores socializavam 
com o grupo aspectos significativos das ações materializadas na sala de aula.  
 Em cada encontro um ou dois professores organizavam uma pequena mostra 
das produções dos estudantes, socializando com o grande grupo aspectos 
relacionados aos conteúdos/conceitos desenvolvidos, processos metodológicos, 
avaliação e registro. Após o relato, o grande grupo se manifestava fazendo 
perguntas, considerações e questionamentos. As questões apontadas eram 
registradas para que ajustes necessários, tanto no planejamento, quanto na 
escritura da proposta curricular fossem efetuados. As trocas de experiências sempre 
foram o ponto alto na formação contínua, pois naquele momento havia o 
aprendizado coletivo e mudanças significativas, tanto do ponto de vista conceitual 
quanto metodológico, aconteciam com muita propriedade. 
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 O grupo de professores de Arte desenvolveu, durante os encontros de 
formação contínua que ocorreram trimestralmente, diversas atividades: cursos, 
grupos de estudo, organização de mostras didáticas, relatos de experiência, 
escritura da proposta, análise do documento, entre outras. Nesse processo algumas 
posições, tanto do ponto de vista conceitual quanto metodológico, foram tomadas 
pelo grupo de professores de Arte que atua no Ensino Fundamental (do 1º ao 9º 
anos). 
 Arte para esse grupo está relacionada à linguagem, à expressão, à cultura e à 
produção de sentidos. Compreendem o currículo como múltiplos sentidos, em 
constante diálogo com todas as áreas de conhecimento, formando significados 
diversos e variadas maneiras de aprender. Importante destacar que essa posição 
está também pautada na filosofia da Secretaria, que prioriza em seus currículos o 
trabalho interdisciplinar. 
 Além dessas, outras questões, atreladas ao pensamento curricular, foram 
amplamente discutidas: quais concepções sobre arte na educação devem ser 
apropriadas pelas propostas curriculares? Quais autores e teorias? Essas são 
questões complexas e precisam ser tratadas com muita seriedade e 
comprometimento. Quando entramos nessa seara, outras questões surgem como 
fundamentais nas decisões curriculares: o sistema educacional vigente, a carga 
horária destinada à disciplina de Arte, as concepções assumidas pelas instituições 
educativas, os espaços praticamente inexistentes para o desenvolvimento de 
atividades artístico-culturais, as possibilidades dos estudantes e professores de 
ampliarem seus conhecimentos para além da sala de aula (eventos artísticos, ateliê 
de artistas, espaços culturais, entre outros). O que não podemos perder de vista são 
nossos princípios com relação à Arte na Educação e sua contribuição nos processos 
de aprendizagem dos estudantes. 
 No caso específico desse grupo de professores de Arte e a partir dos 
conhecimentos e experiências apropriadas por eles, optou-se por algumas trajetórias 
em função do contexto que se apresentava e dos ideais almejados pelo grupo. 
Desta forma, os encaminhamentos pedagógicos foram distintos para os anos iniciais 
e finais, pois o sistema educacional diverge de um contexto para outro.  
 
Anos Iniciais 
 
 Para o contexto dos anos iniciais os professores de Arte optaram por 
desenvolver suas ações em parceria com os professores regentes, articulando os 
conceitos, conteúdos e temas apontados no planejamento, desde que mantidos os 
pressupostos conceituais e metodológicos, específicos da área de arte. O trabalho 
de ambos grupos de professores deve estar pautado na flexibilidade, fundamental 
para que escutemos a voz das crianças e da comunidade. 
 As alternativas podem ser variadas, dependendo do interesse e da 
necessidade do grupo de crianças. É possível iniciar por uma temática, um problema 
trazido pelas crianças e/ou professores, um conceito de interesse do grupo, uma 
imagem, um filme ou qualquer outro enfoque que possibilite os processos de 
aprendizagem em Arte e sobre Arte. 
 A abordagem metodológica para os anos iniciais está fundamentada nos 
seguintes pressupostos: ludicidade; jogos e brincadeiras; articulação entre as 
linguagens artísticas; processos de leitura; vivências com suportes e materiais; 
laboratório de experimentações; fazer artístico e contextualização histórico/cultural. 
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 Qualquer que seja o conteúdo/conceito abordado é necessário fazê-lo de tal 
forma que possibilite às crianças muito mais do que apenas informações históricas e 
biográficas dos artistas e contextos apresentados. É fundamental que elas possam, 
por meio de suas capacidades imaginativas e criadoras, relacionar fatos, 
fenômenos, experiências e idéias. E isso vai depender sempre de como o professor 
encaminha suas ações. O professor precisa fazer com que crianças consigam 
relacionar saberes com suas experiências, produzindo significados e sentidos.  
 
Anos Finais 
 
 No contexto do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, os professores optaram 
em desenvolver suas ações a partir da história da arte, bem como das questões 
problema levantadas pelos estudantes. Muitas foram as discussões sobre de que 
forma seria tratada a história da arte e, com base no conhecimento e experiências 
dos professores, decidiu-se que seguiriam a linha do tempo histórica. Porém, a 
abordagem adotada está calcada em conexões diversas entre a história, a arte, a 
estética, a cultura e tantos outros meios possíveis, para que os estudantes possam 
integrar teoria e prática, transpondo seus conhecimentos às práticas de vida: a 
experiência. 
 Com base nessas considerações, destacam-se as seguintes abordagens: 
processos de leitura; procedimentos técnicos e artísticos; fazer artístico; história da 
arte; estética e contextualização histórico/cultural. 
 A produção de sentidos e as conexões com a cultura e seus artefatos dão 
sustentação às abordagens conceituais e metodológicas para a Arte na Educação. 
Ou seja, no ambiente escolar as questões que envolvem a Arte e a Cultura devem 
ser tratadas indiscriminadamente. Nessa rede de significações se entrecruzam a 
arte local dialogando com a universal; os meios tecnológicos, o artesanato, as artes 
antigas e a contemporânea e todas as possibilidades viáveis para se contaminar 
pela Arte e com a Arte. 
 Se nos anos iniciais a ênfase está no tema, articulado ao trabalho pedagógico 
do professor de Arte e professor Regente, nos anos finais o foco está na história da 
arte, pois através dela os estudantes podem melhor situar-se no tempo/espaço e 
lugar. Nesse espaço/tempo/lugar encontram-se as produções artísticas e culturais, 
pois nenhuma forma de Arte e de Cultura existe em um vácuo descontextualizado.  
  
 Finalizo com a seguinte reflexão: embora a arte no currículo tenha sua própria 
natureza é necessário que organizemos e sistematizemos nossas propostas 
curriculares, pois esse instrumento pode dar voz às nossas ações. Por meio das 
propostas que construímos podemos conquistar novos espaços no currículo 
educacional e, quem sabe, mudar o rumo da Arte no sistema educacional e até 
mesmo mudar esse sistema, ainda tão engessado e tão distante do que realmente 
pensamos e desejamos para o ensino da arte em nosso tempo/espaço/lugar. O que 
precisamos efetivamente é não banalizar a Arte no currículo, é pensá-la como 
possibilidade de ampliar nossos processos cognitivos e sensíveis, para muito além 
do que simples disciplina. 
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ANEXO E – ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

HABILITAÇÃO ARTES PLÁSTICAS – LICENCIATURA PLENA – UFRN 
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ANEXO F – ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

HABILITAÇÃO DESENHO – LICENCIATURA PLENA – UnP 

  
����������	��������������
���
��		
��������������������	�����������
���	����������	��	����������	������������
���������	��	����
�	���
�����	����	��
���������	���	��	��
�������
�	����
		
��	�������	�	 !"#	$	%���	��	��
������
�	&	
 

�������������������	�������������
����� ����� ������������
����� ��
��	�����	!"�	�����	���������#����������������
��������$���"����$�	��������������
������%��
���	��%�������
	�"	�&��������������
�����"������$���
��	
���������������
		
'�	�������	�	'('#	$	%���	��	��
������
�	 	
 

�����
�
'��������������
�����	��%�����	�#���(����
�����	����������
�����	)������	��%�������	"�	�	������$�' �������������
��������$���"����$�	���������������
		
)�	�������	�	 !"#	$	%���	��	��
������
�	&	
 

�����
	�	�#��$	��%������	��%���������������
�����	���������	� ��������	����	������ ��
��	�����	��%
������������
����� ������	!"�	��������*������������+���������������
����� ������	!"�	��������*�����������
	�	�#�����������
����� ������	!"�	��������*������������,��������������
����������
����-��� ���'��������������
		
 �	�������	�	 ''#	$	%���	��	��
������
�	*	
 

��������	��$�� ��������������
������	��$�� ���	���&�	�	�����������
�����#���(����	��&��
���#���	������������������
�����"�'�����
	�	������
	�	
*�����������������������
������	�����
�����	����	
���������������
		
*�	�������	�	 !"#	$	%���	��	��
������
�	&	
 

��������"������$�� ���������������
��������"������$�' ����������������
�����
	�	�#����&���	�.�����
	����	����	�����������
����� ������	!"�	��������*����������"������������������
�����"	��"	���)���	������������������
�����"��"�$��
��	����/	���$����������
		
&�	�������	�	&'&#	$	%���	��	��
������
�	"	
 

�����
	�	�#����
�����������������
�����	�"�		�
	
����������������
�����	���������	���
	��$	�����������
�����	!"�	����	�� ���$�� ������������
�����	!"�	����	��)�
	�����������
������������
������������
�����"���	0��	����	�"��0	�������������
�����"�'�����
	�	������
	�	
*������������������������

 
 
 


