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RESUMO 
 
 

Este estudo apresenta resultados de uma pesquisa-ação, desenvolvida com 

professores que ministram a disciplina de Arte na rede pública estadual da cidade de 

Porto Velho – Rondônia, denominada Saberes e Práticas Docentes de Artes Visuais 

nas Escolas Públicas de Porto Velho e que faz parte da linha de pesquisa Práticas 

pedagógicas, Inovações curriculares e tecnológicas do Programa de Pós-Graduação 

em Educação Escolar do Núcleo de Ciências Humanas/UNIR. O objetivo central da 

pesquisa-ação foi investigar a prática pedagógica dos docentes sem formação 

específica na área e que atuam no ensino de Arte, na rede pública estadual do 

município de Porto Velho e desenvolver de forma colaborativa, alternativas para 

sanar as dificuldades apresentadas e que respondam aos anseios dos docentes. Os 

instrumentos utilizados para a coleta e produção de dados foram: entrevista 

individual com roteiro previamente elaborado, pesquisa documental, observação 

participante da prática pedagógica, círculos reflexivos e a intervenção na prática. A 

partir dos cruzamentos dos dados coletados da pesquisa emergiram duas categorias 

que direcionaram os estudos: o Currículo no ensino das Artes Visuais e a prática e 

os saberes docentes no ensino das Artes Visuais. Como resultado da pesquisa, 

planejamos um curso de aperfeiçoamento para professores que lecionam a 

disciplina Arte e não possuem a formação adequada na área. 

 

 

Palavras-chave: Arte/Educação. Artes Visuais. Saberes docentes. Práticas 

Pedagógicas na cidade de Porto Velho. 
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ABSTRACT 

 
 
 

This study shows results of an action research, developed with professors who teach 
the discipline of Art in the state public network of the city of Porto Velho - Rondônia, 
denominated Knows and Practices Teachers of Visual Arts in the Public Schools of 
Porto Velho and that is part of the line of research Pedagogical practices, Curricular 
and technological innovations of the Graduate Program in School Education of the 
Nucleus of Human Sciences / UNIR. The central objective of the action research was 
to investigate the pedagogical practice of teachers without specific training in the 
area and who work in the teaching of art, in the state public network of the 
municipality of Porto Velho and develop collaboratively, alternatives to remedy the 
difficulties presented and that respond to teacher’s wishes. The instruments used to 
collect and produce data were: individual interview with previously prepared script, 
documentary research, participant observation of pedagogical practice, reflexive 
circles and intervention in practice. From the cross-references of the data collected 
from the research, two categories emerged that guided the studies: the Curriculum in 
Visual Arts teaching and the teaching practice and knowledge in Visual Arts teaching. 
As a result of the research, we plan an improvement course for teachers who teach 
the Art discipline and do not have the appropriate training in the area. 
 
 
 
 
Keywords: Art / Education. Visual arts. Teacher knowledge. Pedagogical Practices 
in the city of Porto Velho. 
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file://///Users/jab/Desktop/DISSERTACAO%20TELMA%20PARA%20%20JOSEMIR%20CORREÇÃO.docx%23_Toc511402005
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1 UM “GRITO” PELA ARTE, PALAVRAS INICIAS: TRAJETÓRIA E 

EXPERIÊNCIAS DE UMA PROFESSORA DE ARTE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Fonte: O Grito de Edvard Munch.1 

 

Para o melhor entendimento do relato da experiência profissional que 

acarretou na intenção dessa pesquisa com professores de Arte da rede pública na 

cidade de Porto Velho, denominada Saberes e Práticas Docentes de Artes Visuais 

nas Escolas Públicas de Porto Velho, se faz necessário narrar trechos da minha 

trajetória acadêmica, pois foi a partir dela que comecei a conhecer conflitos 

referentes à formação em Arte. Rememorar a trajetória é, de certo modo, revivê-la, e 

isto se dará por meio da escrita das memórias. Cunha (1997, p.188) relata que “É 

por isso que se pode afirmar que a escrita sobre uma realidade pode afetar esta 

mesma realidade, pois assim como são os pensamentos que orientam a ação 

                                            
1 O Grito de Edvard Munch é uma obra de arte expressionista da autoria do pintor norueguês e 
simboliza o sentimento de angústia do ser humano. Nesta pintura, é possível ver três pessoas: uma 
em destaque com uma expressão de angústia e duas mais longe, no fundo de uma ponte. É possível 
ver o céu pintado com cores quentes e um lago. Esta obra de arte revela alguém em desespero e se 
enquadra com o sentimento do artista, que durante a sua vida enfrentou vários problemas 
psicológicos e vários conflitos familiares. As formas distorcidas e a expressão do personagem 
revelam a dor e as dificuldades que a vida pode apresentar, causando um grito como forma de 
expressão desse sentimento. Fonte: <https://www.culturagenial.com/quadro-o-grito-de-edvard-
munch/> Acesso em 09 de nov. de 2017. 

Figura 1 – O Grito 
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racional, a narração conduzirá ao desempenho de fatos vitais”. É isso que imagino: 

dar vida ao que foi e ao que virá. 

Meu nome é Telma, mais conhecida como Tel ou Professora Telma, nascida 

em Porto Velho, filha de um casal constituído por professora primária 

(Portovelhense) e militar do exército (Carioca). Daí, o propenso caminho da 

disciplina e da educação como parte de minha formação. Desde que me entendo por 

gente, era cobrada, em todos os sentidos, na conduta e no comportamento.  

Após o casamento, minha mãe mudou-se para o Rio de Janeiro com meu pai. 

Eu tinha aproximadamente três anos de idade. Cresci no Rio. Porém meu pai 

faleceu em 1981, quando nos mudamos para Porto Velho, novamente. Aqui terminei 

o Ensino Fundamental e o Médio, no Colégio Maria Auxiliadora (escola de freiras, no 

qual minha mãe foi interna durante muito tempo). Passamos por dificuldades no 

início, mas minha mãe tomou as rédeas da situação e nos estruturamos. Hoje meu 

irmão mais novo (nascido no Rio de Janeiro) é sargento da aeronáutica, minha irmã 

é psicóloga e eu, professora de Arte no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia - IFRO. 

Ao concluir o ensino médio, fui morar com meu avô paterno. Tentei várias 

vezes o vestibular. Passei em 1993 para a Universidade Federal do Rio de Janeiro/ 

UFRJ, depois de muito estudo e sacrifício. Cursei Design de Interiores, já que 

possuía habilidade e afinidade com a Estética.  

Após minha formatura em 1998, na UFRJ, no Curso de Design de Interiores, 

imaginei que possuindo uma formação entraria no mercado de trabalho 

normalmente para atuar como Decoradora de Ambientes. Porém, ao voltar para a 

cidade de Porto Velho, não encontrei um mercado favorável à minha formação. 

Naquela época não se falava em decorar ambientes e muito menos em contratar um 

profissional para esse tipo de atividade. No dia a dia, enquanto procurava emprego 

no campo da decoração, surgiam constantemente convites e oportunidades para 

ministrar aulas de Arte, porque não havia profissionais com formação nessa área. A 

dificuldade de profissionais com capacitação e formação para o ensino de Arte era 

crítico. Então, recém-formada, decidi retornar à UFRJ para adquirir o diploma de 

professora de Arte.  
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Na UFRJ havia dois cursos de Licenciatura ligados ao ensino de Arte, 

denominados Licenciatura em Educação Artística2, um com Habilitação em Artes 

Plásticas e outro com Habilitação em Desenho Técnico. Com o intuito de 

complementar minha formação, decidi cursar Desenho Técnico3, pois eliminaria 

várias disciplinas técnicas que havia cursado em Design de Interiores, abreviando o 

tempo dispensado em outra Graduação. Foram mais três anos de Universidade. 

Concluí o curso em 2002 depois de atravessar duas grandes greves4 na 

Universidade.  

Com o diploma de professora de Arte poderia entrar para a carreira 

profissional. Nessa época fui convidada por minha irmã, que é Psicóloga, para morar 

no Acre, estado promissor e cheio de oportunidades e, com isso, minha carreira 

profissional teve início como professora em uma instituição para menores infratores, 

na cidade de Rio Branco, trabalhando com Arte Terapia, já que cursei paralelamente 

ao segundo curso universitário, Pós-Graduação em Arte Terapia. Continuei como 

professora lecionando na Fundação Bradesco (Ensino Fundamental e 1º ano do 

Ensino Médio) e na Universidade Federal do Acre/UFAC, no Programa Especial 

Para Professores, no curso de Pedagogia. Ministrava as disciplinas relacionadas à 

Arte, conforme minha formação. Também trabalhei com capacitação para servidores 

públicos, oferecida pelo Governo do Estado, com Artes Plásticas/ Artes Visuais. 

Em 2006, por motivos pessoais decidi retornar à cidade de Porto Velho. 

Nessa época entrei para o mercado de trabalho com bastante facilidade, pois assim 

que deixava o currículo em uma escola particular, até então não houvera concurso 

público, as Escolas me contratavam de imediato. Trabalhei em várias escolas 

                                            
2 CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (UFRJ): A formação dos alunos das 
duas habilitações se faz, além dos conteúdos e a prática pedagógica, com disciplinas que constituem 
um núcleo comum às diversas áreas artísticas, tanto as de caráter cultural (teórico) como a História 
das Artes e Técnicas, a Estética e o Folclore, quanto às de cunho mais prático, como o Desenho 
Geométrico Básico, a Musicalização Básica, a Linguagem Teatral ou a Metodologia Visual. A partir 
deste núcleo comum, a formação de cada habilitação se concentra num elenco de disciplinas cujos 
conteúdos qualificam o aluno para o desenvolvimento da pesquisa e para a atuação em sua área 
específica. Informações extraídas do site da EBA/ Escola de Belas Artes da UFRJ 
<http://www.eba.ufrj.br/index.php/graduacao/cursos> Acesso em jan. de 2016. 
3 Para a formação específica da habilitação em Desenho, que visa o conhecimento da geometria 
(plana e projetiva) e sua aplicação às diferentes técnicas de representação gráfica, o curso oferece 
um elenco de disciplinas teórico-práticas (Geometria descritiva, Perspectiva, Desenho Técnico e 
Teoria do Desenho Geométrico). Informações extraídas do site da EBA/ Escola de Belas Artes da 
UFRJ <http://www.eba.ufrj.br/index.php/graduacao/cursos> Acesso em jan. de 2016. 
4 1993-1994 O interregno de Itamar: expectativas e incertezas até o Plano Real; 1995-1998 FHC: 
resistência e mudança sindical no final do 1o grande ciclo e 1999-2002 FHC: consolidação da 
economia liberal e normalidade das greves.  Do site SCIELO - Ciclo de Greves, Transição Política e 
Estabilização: Brasil, 1978-2007. <www.scielo.br/pdf/ln/n76/n76a05.pdf> Acesso em jan. de 2016. 
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particulares. A experiência profissional foi sendo consolidada e moldada ao trabalhar 

desde o quarto ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio.  

No ano de 2008, prestei concurso para a Secretaria de Educação do Estado/ 

SEDUC. Havia sete vagas na disciplina Arte, porém apenas eu havia passado. Daí 

mais uma constatação da falta de profissionais formados na área. A partir desse 

concurso lecionei em escolas públicas do Estado, sempre na disciplina de Arte, 

apesar de me proporem lecionar outras disciplinas, o que eu nunca aceitei. Faziam 

propostas para que trabalhasse com as disciplinas de Filosofia, Sociologia, Religião 

e Língua Portuguesa para complementar a carga horária. Hoje, ironicamente, me 

deparo com a realidade cotidiana de professores com Graduação em outras áreas 

obrigados a assumirem as aulas de Arte para complementarem suas cargas-

horárias. Infelizmente todos, ou certamente a maioria, se submete a essa 

degradação profissional.   

A disciplina de Arte nas escolas do Estado é distribuída da seguinte forma: um 

tempo semanal, de cinquenta minutos em cada série, a partir do sexto ano do 

Ensino Fundamental até o terceiro ano do Ensino Médio5. Então lecionava quarenta 

aulas de Arte por semana, desde o sexto ano do Ensino Fundamental até o terceiro 

ano do Ensino Médio, somando a carga horária em duas escolas. Neste período 

soube da existência do Instituto Federal de Rondônia/ IFRO (recém-inaugurado) 

naquela época no Estado. 

Então em 2010 prestei concurso para o IFRO. Passei. Fui convidada para 

lecionar na cidade de Cacoal, já que fiquei em segundo lugar na lista classificatória 

de cinco vagas, do concurso da cidade de Vilhena, com a possibilidade de ser 

contratada em outra cidade, pois cada Campus possui um professor de Arte. Estou 

no IFRO desde o ano de 2011, sempre lecionando Arte. Em 2016 voltei à cidade de 

Porto Velho. Leciono Arte, com muito prazer. Abordo conteúdos de História da Arte e 

proponho atividades práticas de Artes Visuais aliadas à teoria. Sigo a Abordagem 

Triangular de Ana Mae Barbosa, teoria que pesquiso desde a época da 

universidade. 

                                            
5 A Educação Básica é constituída de Ensino Fundamental e Ensino Médio. O Ensino Fundamental é 
estruturado em dois segmentos: o primeiro formado com o ciclo do 1º ano ao 5º ano (anos iniciais do 
Ensino Fundamental) e o segundo ciclo do 6º ano ao 9º ano (anos finais do Ensino Fundamental) e o 
Ensino Médio é estruturado em 1º ano, 2º ano e 3º ano.  Fonte: Base Nacional Comum Curricular de 
2017. 
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No decorrer da experiência enquanto professora de Arte em escolas da rede 

particular e pública, verifiquei a carência e dificuldade recorrente, por parte dos 

professores, em ministrar a disciplina de Arte. Essa dificuldade se apresenta por 

vários motivos e um deles é a falta de programas de capacitação para profissionais 

que atuam por obrigação e fortuitamente na área.  O professor precisa saber o 

conteúdo, transmitir, trabalhar na prática e apresentar bons resultados perante a 

escola e ainda ter o domínio das turmas, que possuem até mais de quarenta alunos 

em sala. Consequentemente essa realidade produz professores confusos, inseguros 

e que contribuem de forma, mesmo que inconsciente ou inocente, para a 

desvalorização do ensino da Arte.  

A partir da observação da prática docente e da falta de saberes específicos dos 

professores que ministram as aulas de Arte, me fizeram refletir sobre uma forma de 

auxiliá-los. 

A ideia da pesquisa Saberes e Práticas Docentes de Artes Visuais nas 

Escolas Públicas de Porto Velho, surgiu além das observações das práticas 

docentes, também a partir de mais duas constatações na minha prática docente 

enquanto professora de arte: através do curso de Formação Inicial e Continuada, 

desenvolvido entre 2014 e 2015, planejado e desenvolvido para professores de Arte 

da rede pública Municipal e Estadual, na cidade de Cacoal, no qual os professores 

participantes do curso faziam parte de várias etapas do ensino regular, desde a 

Educação Infantil até o Ensino Médio (a formação desses professores era variada, 

dentre outras, História, Letras, Matemática, Filosofia, Pedagogia e até Engenharia 

Florestal). Apesar desta variedade de área de formação, todos ministravam aulas de 

Arte na Rede Pública, bem como apresentavam muita dificuldade em desenvolver os 

conhecimentos e conteúdos da disciplina Arte, gerando insegurança na atuação em 

sala. Houve muitos questionamentos e interesses como: o que ministrar como 

conteúdo nas aulas de arte? Como adaptar os conteúdos abordados ao segmento 

escolar? Como desenvolver o conteúdo por meio de prática artista a fim de fixar o 

que foi ensinado? Como formular atividades artísticas que se aliassem os 

conhecimentos ao prazer e interesse por parte do aluno? Quando aplicar as 

atividades? Como avaliar as atividades desenvolvidas? Quais materiais deveriam 

ser utilizados nas atividades? Essas dúvidas contribuíram de forma significativa para 

a formulação do projeto dessa pesquisa.  
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Outro fator que contribuiu para a delimitação da pesquisa foi a falta de 

formação dos professores que ministram aulas de arte na rede pública de Rondônia 

e que assumem uma carga horária excessiva, impossibilitando-os de estudarem e 

pesquisarem, pois na realidade se encarregam da disciplina apenas para 

complementar sua carga horária de trabalho, na mesma escola ou até mesmo em 

escolas diferentes. Deste modo, considerando a explícita falta de formação inicial 

específica para a área de Arte, nossa intenção foi, com essa pesquisa-ação, 

trabalhar com docentes que ministram a disciplina nessas condições. 

A pesquisa foi desenvolvida com professores do Ensino Fundamental, pois 

inferimos que os mesmos apresentam dificuldades com os conteúdos, acarretando 

negligências na prática docente (mesmo que inconscientemente), desconhecimento 

dos saberes específicos na área e consequentemente a desvalorização do ensino 

de Arte como um todo. Com isso, buscamos encontrar respostas para as seguintes 

questões que orientaram nosso estudo: Quais são as reais dificuldades enfrentadas 

pelos docentes que ministram a disciplina, sobretudo aquelas que não possuem a 

formação na área? De que modo podemos contribuir no processo de seleção, 

estudo e análise dos conteúdos dessa disciplina? Que tipo de ajuda os docentes 

precisam e o que querem saber? Que saberes na área demonstram ter e de que 

saberes ainda precisam? A partir dessas questões, definimos como objetivo da 

pesquisa-ação: 1) Investigar a prática pedagógica dos docentes sem formação 

específica na área e que atuam no ensino de arte, na rede pública estadual do 

município de Porto Velho e 2) Desenvolver de forma colaborativa, alternativas para 

sanar as dificuldades apresentadas e que respondam aos anseios dos docentes.  

Para tanto, se fez necessária a abordagem qualitativa e a pesquisa-ação 

colaborativa, conforme Ibiapina (2008), Thiollent (2012), Gil (2002), Lakatos (2001) e 

Engel (2015). Também nos apoiamos em vários autores que discorrem sobre o 

ensino de Arte, dentre eles Ferraz e Fusari (1992; 1993), Arslan & Iavelberg (2006), 

Barbosa (1975; 2001; 2002; 2004; 2007; 2008; 2010; 2011; 2012; 2013), Freire 

(2011), Pillar (1999) e Read (1958). A formação de professores também foi nosso 

objetivo de estudo e para isso trabalhamos com autores que abordam a necessidade 

da formação de professores e os saberes dos docentes, destacando-se Tardif 

(2014), Perrenoud (2001), Contreras (2012), Nóvoa (1995) e Pimenta (2000). 
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O trabalho está estruturado em cinco seções, sendo que a primeira é 

composta pela introdução.  

Na segunda seção apresentamos tópicos relacionados ao Ensino de Arte no 

Brasil ressaltando os aspectos históricos, pedagógicos e a formação docente. 

Na terceira seção descrevemos os procedimentos metodológicos empregados 

para alcançar os resultados da pesquisa. 

Na quarta seção apresentamos os dados coletados e a intervenção com a 

proposta de ação em forma de curso de aperfeiçoamento para professores que 

ministram aulas de Arte no Estado e não possuem a formação nessa área, 

construída a partir das discussões e apontamentos dos círculos reflexivos realizados 

entre a pesquisadora e os sujeitos da pesquisa. 

Na quinta seção, apresentamos as considerações finais, apontando os 

avanços, dificuldades e contribuições alcançadas com o estudo e nos arriscando a 

anunciar possibilidades de futuras investigações a esse respeito.   

 

  



22 
 

 
2 TAL QUAL A PERSISTÊNCIA DA MEMÓRIA O ENSINO DE ARTE AINDA 

RESISTE: ASPECTOS HISTÓRICOS, PEDAGÓGICOS E FORMAÇÃO DOCENTE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A Persistência da Memória de Salvador Dalí.6 

 

Nesta seção apresentamos aspectos históricos sobre o ensino de Arte no 

Brasil, desde o período colonial ao período contemporâneo, os aspectos 

pedagógicos abordando a importância da arte na escola e o ensino das artes 

                                            
6 A Persistência da Memória de Salvador Dalí: Autor: Salvador Dalí, 1931, óleo sobre tela, encontra-
se no Museu de Arte Moderna de Nova York. As obras de cunho surrealista dão margem à diversas 
interpretações já que são carregadas de simbolismos e possuem poucas representações diretas da 
realidade. A Persistência da Memória nos fala sobre a noção da temporalidade e da memória. Os 
relógios que se derretem representam um tempo que passa de forma diferente. Ao contrário dos 
relógios normais, que marcam com precisão a passagem dos segundos, estes relógios de Dalí 
possuem marcações diferentes pois seus ponteiros estão derretidos e trazem uma noção distorcida 
dos segundos. Quando olhamos para os relógios, reconhecemos este objeto, porém, ele nos causa 
estranheza, pois está destituído do seu formato e uso convencionais. Essa estranheza gera uma 
reflexão sobre o próprio objeto e a sua função. O relógio é um objeto banal que todos já vimos e 
provavelmente usamos. Geralmente não prestamos muita atenção nele, mesmo que seja responsável 
por marcar, dar o passo do nosso dia e dos nossos compromissos. Quando Dalí transfigura o relógio, 
ele nos faz perceber como esse pequeno objeto tem uma importância tão grande em nossa vida. A 
obra também leva ao questionamento metalinguístico. Como a arte pode fazer parte da memória e 
não ser esquecida? E como isso leva o sujeito que produz a obra a procurar um pouco da 
imortalidade em seus quadros. A Persistência da Memória é uma visão subjetiva da temporalidade e 
das suas implicações, seja na obra de arte ou nas lembranças. É também uma homenagem ao tempo 
interior e inconsciente, que tem sua própria forma de ser contado e que foge à racionalidade. 

Figura 2 – A Persistência 



23 
 

 
visuais, ias pedagógicas e o ensino de arte, e ao final da seção dissertamos sobre a 

formação docente.  

 

2.1 Do colonial ao contemporâneo 

 

O período que vai de 1500 a 1808 no Brasil é definido genericamente como 

período colonial, o qual se distingue da época do Brasil-Império (1808-1889) e 

Brasil-República (1889 até nossos dias). É o caso da divisão política acima, em cuja 

distinção os historiadores se baseiam para periodizar a história do Brasil. Dessa 

forma, a rigor, as condições gerais do Brasil Colônia são aquelas que se 

estabelecem nos séculos XVI, XVII e XVIII. 

 Quando os portugueses chegaram ao continente americano, depararam com 

um mundo estranho e desconhecido. O Brasil foi transformado gradativamente pela 

presença dos Portugueses. No entanto, os europeus, também foram, 

gradativamente, se transformando. Nesse período não podemos falar de uma cultura 

brasileira, mas sim de uma cultura, distinta daquela que existia em Portugal, que foi 

sendo construída ao longo do período colonial: uma cultura portuguesa dos trópicos, 

assim relata Neves (2009, p. 31). 

 Entre os índios que viviam no Brasil na época da chegada dos primeiros 

europeus, o conhecimento era transmitido na vida prática do dia-a-dia pelo conjunto 

das tribos. Os mais velhos ensinavam aos mais novos as regras de convívio social, 

os rituais, o trabalho e a guerra, entre outras atividades. 

 

Nas aldeias dos grupos tribais mais simples, todas as relações entre a 
criança e a natureza, guiadas de mais longe ou mais perto pela presença de 
adultos conhecedores, são situações de aprendizagem. A criança vê, 
entende, imita e aprende com a sabedoria que existe no próprio gesto de 
fazer a coisa (BRANDÃO, p. 18, 1988). 
 

  

 Além desse tipo de educação, denominada de educação informal, existe 

também a educação formal. A educação formal é aquela que ocorre no âmbito das 

instituições escolares e distingue-se da informal por causa de sua sistematização e 

certificação. Ou seja, é a educação organizada com uma determinada sequencia e 

proporcionada pelas escolas, com uma estrutura, um plano de estudo e papéis 

definidos para quem ensina e para quem é ensinado. Conduz normalmente a um 

determinado nível oficializado por um diploma. 
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 A educação no período colonial esteve a cargo dos padres e irmãos da 

Companhia de Jesus7, entre os anos de 1549 a 1759, ou seja, desde o ano da 

chegada dos primeiros jesuítas no Brasil até sua expulsão pelo Marquês de Pombal. 

Durante esse tempo, os cristãos, portugueses, os índios e os negros tiveram em sua 

educação a marca dos jesuítas. 

 

Foram elaborados, experimentados e aperfeiçoados vários planos gerais de 
estudo até que, em 1599, foi publicado oficialmente o Ratio atque Institutio 
Studiorum Societatis Iesu, ou simplesmente Ratio Studiorum: um conjunto 
de 467 regras com objetivo de orientar tanto o conteúdo educativo como 
todas as funções inerentes ao funcionamento dos colégios, ou seja, um 
plano, uma organização dos estudos. 
 
O Ratio Studiorum, que versa sobre a formação nos colégios jesuíticos e, 
portanto, não se refere ao período de alfabetização das crianças, prevê três 
graus do ensino: um elementar, chamado de curso de Humanidades; outro 
de formação superior, o de Filosofia ou Artes; e, por fim, o de formação 
profissional dos futuros padres, o curso de Teologia (NEVES, 2009, p. 34). 

 

 Paralelamente à educação dos índios pela catequese, os jesuítas 

desenvolveram a educação formal, escolar, no Brasil Colônia, destinada 

principalmente aos filhos dos portugueses e aos futuros membros da própria 

Companhia de Jesus. No século XVI, três foram os colégios fundados aqui, todos 

eles reais, ou seja, patrocinados pela Coroa, e todos a cargo dos padres jesuítas. 

Em 1556 foi fundado o Colégio da Bahia, cuja investidura real aconteceu em 1564; 

em 1567, o Colégio do Rio de Janeiro, transferido de São Paulo de Piratininga; e em 

1576, o Colégio de Pernambuco, em Olinda. Nos dois séculos seguintes, foram 

fundados mais seis colégios e quatro seminários. 

 Os jesuítas utilizavam inúmeros recursos didáticos, como o canto e o teatro, 

para melhor ensinar às crianças, tanto as índias como as portuguesas. O Padre 

Anchieta é tido como o jesuíta que mais diversificou os meios pedagógicos para 

melhor apresentar as mensagens cristãs, tocando a alma dos ouvintes tanto pelo 

encanto quanto pela emoção e pelo medo. No processo de enfrentamento da cultura 

                                            
7 A Companhia de Jesus foi fundada por Santo Inácio de Loyola em plena Contrarreforma, no ano de 
1534. Ele juntamente com um grupo de estudantes da Universidade de Paris, fizeram votos de 
obediência à doutrina da Igreja Católica e foram reconhecidos por bula papal em 1540. Em pouco 
tempo espalharam-se em Portugal, tendo sido solicitados por D. João III como missionários, e 
adquiriu grande influência no meio social, entre os séculos XVI e XVII. Os jesuítas, como eram 
denominados os membros da Companhia de Jesus, dedicavam-se ao trabalho missionário e 
educacional, sendo em sua maioria educadores ou confessores dos reis da época. Fonte: 
<https://www.infoescola.com/educacao/companhia-de-jesus/> Acesso em 15 de fev. de 2017. 
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indígena, os métodos teatrais, exerceram relevante papel, representando passagens 

bíblicas adaptadas para o entendimento dos índios (Neves, 2009). 

O período Colonial do Brasil até início do século XIX, o ensino de Arte foi 

marcado pela dependência cultural do estilo erudito Barroco, trazido pelos 

Portugueses. Contudo este estilo recebeu características populares que podem ser 

consideradas de cunho nacional. Nessa época predominavam a educação artística 

popular, com orientação dos mestres Barrocos em oficinas. 

 

A organização do ensino artístico de grau superior antecedeu de muitos 
anos sua organização a nível primário e secundário, refletindo uma 
tendência geral da Educação Brasileira, envolvida desde o início do século 
XIX na preocupação prioritária com o ensino superior, antes mesmo de 
termos organizado nosso ensino primário e secundário.  
 
Procurava-se justificar tal preocupação argumentando que o ensino superior 
era a fonte de formação e renovação do sistema de ensino em geral como 
um todo.  
 
[...] Na verdade, entretanto, a importância prioritária dada ao ensino superior 
teve como causas principais, durante o reinado e o império, a necessidade 
de formar uma elite que defendesse a colônia dos invasores e que 
movimentasse culturalmente a Corte, enquanto que durante os primeiros 
anos da República, foi a necessidade de uma elite que governasse o país o 
que norteou o pensamento educacional brasileiro. 
 
É fácil, portanto, entender porque as primeiras instituições de ensino 
superior foram as escolas militares, os cursos médicos e a Academia 
Imperial de Belas-Artes8 durante o Reinado (BARBOSA, p. 16, 2012). 

 

Segundo Ana Mae (2007, p.13), até hoje:  

 

[...] A educação formal do terceiro mundo ocidental foi completamente 
dominada pelos códigos culturais europeus. [...] A cultura indígena só é 
tolerada na escola sob a forma de folclore, de curiosidade e de esoterismo; 
sempre como uma cultura de segunda categoria. 

   

O século XIX é entendido como Neoclássico, pois era o estilo artístico vigente 

na Europa, trazido pela Missão Artística Francesa9 ao Brasil, é considerada a 

primeira instituição de ensino de arte no Brasil, em 1816, que difundiu o estilo 

Neoclássico, considerado uma invasão cultural de cunho elitista, estilo de vanguarda 

                                            
8 Criada pelo Decreto-Lei datado de 1816, e que só começaria a funcionar em 1826. (Barbosa, 2012, 
p. 16). 
9 Seu principal objetivo era dar início ao ensino regular das artes no Brasil, acompanhando o 
surgimento de diversas instituições públicas que se estabeleceram com a vinda de Dom João VI e da 
Família Real Portuguesa para a colônia em 1808, como, por exemplo, a Biblioteca Nacional. Fonte: 
<http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/id/1332036> 
Acesso em 17 de fev. de 2017. 
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naquele tempo na Europa. Gerou a ambiguidade na qual até hoje se debate a 

educação brasileira, ou seja, o dilema entre educação de elite e educação popular. 

Em Arte, especificamente, incorporou o dilema instaurado na Europa entre Arte 

como criação e técnica, relata Barbosa (2015). 

No final do século XIX, período republicano, os liberais introduziram o ensino 

do desenho na educação, como uma perspectiva antielitista e intenção de 

preparação da mão-de-obra para o trabalho nas indústrias a partir do modelo norte-

americano. 

 

Com a República foi reiterado o preconceito contra o ensino da Arte, 
simbolizado pela Academia de Belas- Artes, pois esta estivera a serviço do 
adorno do Reinado e do Império, e com o dirigismo característico do espírito 
neoclássico de que estava impregnada, servira à conservação do poder. 
(BARBOSA, p. 16, 2012) 

 

O Modernismo, no início do século XX, pregou a arte como expressão, 

calcada nas ideias de John Dewey, a partir das reformas educacionais da Escola 

Nova, quando as atividades artísticas integraram o contexto educacional. Serviram 

também de atividades extracurriculares para crianças e adolescentes. Neste 

panorama, já na década de 1970, a arte passou a ser obrigatória no ensino formal, 

porém com perspectiva conceitual e ideológica, caracterizada pelo tecnicismo e pela 

polivalência. 

Barbosa (2004) relata que nos anos oitenta a reformulação do núcleo comum 

para os currículos das escolas de 1º e 2º graus, determinou como matérias básicas 

o português, os estudos sociais, as ciências e a matemática, conduzindo as outras 

disciplinas ao ostracismo, inclusive o ensino de arte, que compunha a área de 

comunicação e expressão. Em 1986, no Encontro de Secretários de Educação no 

Rio Grande do Sul, o Secretário de Educação de Rondônia fez a proposta de 

extinção da matéria Educação-Artística do currículo, ação aprovada pela maioria.  

Em 1997, o Governo Federal, por pressões externas, estabeleceu os PCN -

Parâmetros Curriculares Nacionais brasileiros. A nomenclatura dos componentes da 

aprendizagem triangular designados como fazer arte (ou produção), leitura da obra 

de arte e contextualização, foi trocada para produção, apreciação e reflexão (da 

primeira à quartas séries) ou produção, apreciação e contextualização (da quinta às 

oitavas séries). Infelizmente os PCNs não surtiram efeito e a prova é que o próprio 

Ministério de Educação editou uma série designada Parâmetros em Ação, que foi 
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uma espécie de cartilha para o uso dos PCNs, determinando a imagem a ser 

“apreciada” e até o número de minutos para observação da imagem, além do 

diálogo a ser seguido. 

O Brasil constituiu seu modelo de ensino de arte apropriando-se de modelos 

estrangeiros, transformados conforme nossas necessidades. Desde a Academia 

Imperial de Belas Artes, primeira instituição pública e formal de formação para as 

Artes Plásticas no Brasil, até a formalização da Arte como área de conhecimento 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais, os modelos de ensino de arte foram se 

tecendo e se sobrepondo atendendo as demandas políticas e culturais de cada 

época. 

Mas, e na educação, como tem sido o ensino da arte? Como tem sido 

demarcado e caracterizado o trabalho com o ensino de arte desenvolvido nas 

escolas? Sobre isso trataremos a seguir. 

 

2.2 O ensino de Arte em Rondônia 

  

 Três pontos específicos que antecederam à criação do Estado que nos 

ajudam a construir a lógica dos arranjos estruturais da educação territorial para a 

educação estadual, que nos possibilitam a percepção de um panorama, do fim do 

Território Federal e início do Estado, para Arte na educação em Rondônia. Esses 

momentos pontuais são: a parceria entre o Governo do Território de Rondônia e a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS – em um convênio para 

formação de professores, a criação de Secretaria de Educação e Cultura do 

Território/ SEC – e a formação de um grupo consolidado de Arte/Educadores na 

SEC. 

Os primeiros vestígios do ensino de Arte em Rondônia ocorreram nos anos 

1970, quando houve um convênio para formação de professores entre o Governo do 

Território de Rondônia e a Universidade do Rio Grande do Sul – UFRGS, criado pela 

Secretaria de Educação e Cultura do Território – SEC, a partir daí houve a formação 

de grupos denominados arte/educadores. A UFRGS fazia parte do Projeto Rondon, 

de integração social, coordenado pelo Ministério da Defesa entre os anos 1967 a 

1989. Em 24 de junho de 1973 a UFRGS realizou o primeiro concurso vestibular. 
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Não foram encontrados registros que justificassem o motivo da 
nomenclatura “Artes Práticas” para a licenciatura curta oferecida em 
Rondônia pela UFRGS em 1973. É sabido da existência de cursos assim 
denominados no mesmo período em outros unidades federativas, mas a 
literatura que trata da história da formação de professores de arte no Brasil 
ainda tem ignorado este curso. Ao que tudo indica, as pesquisas não 
consideram essas licenciaturas curtas como constituintes do grupo de 
cursos voltados para a formação de educadores em arte por esses cursos 
se caracterizarem por conhecimentos voltados para o trabalho, para a 
aplicação técnica e para a prática (talvez por isso a nomenclatura). Não há 
nada a respeito do convênio de 1973 ou a respeito do curso “Artes Práticas” 
nos registros históricos do site da UFRGS. É possível que a concepção 
elitista, ainda identificada nos cursos de graduação em arte no Brasil, não 
tenha permitido que o curso trazido para Rondônia tivesse o mesmo status 
do curso oferecido em Porto Alegre, denominado de Artes Plásticas no 
período. A partir da Lei 5692/71 a Educação Artística havia entrado de 
forma obrigatória para o currículo escolar e as licenciaturas em Educação 
Artística começaram a aparecer por todo o Brasil (LIMA JÚNIOR, 2013, p. 
80). 

 

Os cursos foram instalados no prédio criado para ser a administração da 

Estrada de Ferro Madeira Mamoré, inaugurado 1949. Os cursos foram divididos em 

dois tipos de períodos letivos, Etapas Letivas e Períodos Intermediários. Nas Etapas 

Letivas as aulas eram de caráter intensivo nos períodos de recesso, quando os 

professores vinham de Porto Alegre para Porto Velho: julho de 1973; janeiro, 

fevereiro e julho de 1974; janeiro e fevereiro de 1975. Quanto aos Períodos 

Intermediários os professores locais seguiam as orientações dos professores da 

UFRGS, repassando as disciplinas e cobrindo pontos de aula (ALBUQUERQUE, 

2008, p. 120-121 apud Lima Júnior, 2013).  

Artes Práticas foi a denominação para uma das áreas de formação criada 

pela Secretaria de Educação e Cultura/ SEC. Ela era composta por base comum 

que incluía as disciplinas: Antropologia Sócio Educacional, Educação para a Saúde, 

Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1º Grau, Estudos Brasileiros, Metodologia 

do Ensino, Português Instrumental, Princípios de Orientação Educacional, Psicologia 

Educacional e Educação Física. E as disciplinas específicas que eram Técnicas 

Industriais, Técnicas Comerciais, Técnicas Agrícolas, Educação para o Lar, 

Orientação Vocacional, Noções de Economia, Organização e Direção de Salas 

Ambientes, Prática de Ensino e Desenho Aplicado. Os professores adquiriam a 

habilitação em “Técnicas Industriais e Educação para o Lar” e “Técnicas Comerciais 

e Técnicas Agrícolas”. Cada curso somava 1.275 horas-aula. O curso foi elaborado 

com um currículo impregnado de tecnicismo e voltado para uma educação técnica e 

para o lar, relata Lima Júnior (2013). 
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As disciplinas específicas para Artes Práticas eram: Técnicas Industriais, 
Técnicas Comerciais, Técnicas Agrícolas, Educação para o Lar, Orientação 
Vocacional, Noções de Economia, Organização e Direção de Salas 
Ambientes, Prática de Ensino e Desenho Aplicado. No núcleo específico por 
área, identificou-se características artísticas mais fortes em algumas 
disciplinas que em outras, observa-se nas nomenclaturas das disciplinas 
que uma ordem técnica e doméstica pairava sobre esse currículo. As 
disciplinas que se apresentaram potencialmente artísticas foram: Técnicas 
Industriais (que incluía o conteúdo Artes Industriais) e Desenho Aplicado. A 
disciplina Técnicas Industriais mostra, em seu Plano de Curso, conteúdos 
identificados hoje como conteúdos básicos dos cursos de Artes Visuais: 
Artes Gráficas, Composição, Gravura (Xilogravura e Serigrafia), 
Modelagem, Cerâmica, Entalhe em Madeira e Encadernação. Umas das 
professoras da disciplina Técnicas Industriais foi Dorothéa Vergara Pinto da 
Silva, renomada escultora e desenhista gaúcha. A disciplina de Desenho 
Aplicado, ministrada pelo professor francês SaintClair Nickelle, incluía em 
seus conteúdos Desenho à Mão Livre, Perspectiva, Estudo da Forma e 
Desenho Técnico (LIMA JÚNIOR, 2013, p. 82). 

 

 

Júnior relata que seja possível que esse curso tenha sido elaborado de forma 

a contemplar várias disciplinas do currículo da educação básica. O profissional 

formado em Artes Práticas poderia, consequentemente, atuar em disciplinas 

escolares como Técnicas Comerciais, Técnicas Agrícolas e, inclusive, Educação 

Artística, disciplinas e atividades vivas no currículo escolar de Rondônia até meados 

da década de1990.  

Quanto à atuação profissional do professor formado nesse convênio com a 

UFRGS, o curso de Letras, ou melhor, Comunicação e Expressão10, tinha em sua 

grade curricular a disciplina Educação-Artística, o que provavelmente habilitou o 

professor egresso de Letras a atuar na disciplina escolar destinada à Arte. 

O encerramento das aulas da licenciatura curta da UFRGS em Rondônia 

aconteceu em 76. No curso de Artes Práticas do Território, a relação estudante 

ingresso/estudante egresso, na única turma formada, foi muito grande, sendo o 2º 

curso com maior número de evasão entre os quatro cursos da UFRGS em 

Rondônia. Em 06 de outubro de 1976, o Conselho Federal de Educação – CFE – 

reconheceu os cursos de Artes Práticas, Estudos Sociais e Ciências. Apesar da 

UFRGS ter uma perspectiva mais audaciosa para Rondônia, o novo governador do 

                                            
10  “Comunicação e Expressão” é a nomenclatura encontrada nos Históricos Escolares do convênio 
com a UFRGS. Fonte: LIMA JUNIOR, Wilson Rodrigues. História das políticas e da gestão para o 
Ensino de Arte no estado de Rondônia. Dissertação de Mestrado em Educação. Fundação 
Universidade Federal de Rondônia, Núcleo de Ciências Humanas (NCH), Programa de Pós-
Graduação em Educação. Porto Velho, Rondônia, 2013. 
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Território, Humberto da Silva Guedes (1975- 1979), não renovou o contrato 

educacional que se iniciou na gestão de Teodorico Gaíva (1972-1974), que passou 

pela administração do governador João Carlos Marques Henrique Neto (1974-1975) 

e teve seu fim na gestão de Humberto Guedes (1975-1979), como nos relata Lima 

Júnior (2013, p.83). 

Continuando os pontos específicos que antecederam à criação do Estado, 

trataremos, portanto, da criação e desenvolvimento da Secretaria de Educação e 

Cultura – SEC11. 

 

No mesmo ano da criação do convênio Governo do Território de Rondônia 
com a UFRGS, a Portaria nº 1163, de 29 de novembro de 1973, cria a SEC 
que já havia sido Secretaria de Educação, Saúde e Serviços Sociais 
(Decreto-Lei nº 411 de 8 de janeiro de 1969), Divisão de Educação 
(Decreto-Lei nº 7.772/45) e Departamento de Educação (Decreto Territorial 
nº 2 de 25 de fevereiro de 1944). As determinações legais para a efetivação 
da gestão da educação do Território nunca foram tão claras, quanto ao 
papel da secretaria, como o Decreto Federal de 31 de janeiro de 1980, nº 
84.454. Esse Decreto, além de ratificar a Portaria de 1973, de criação da 
SEC, confere-lhe corresponsabilidades de Educação e Cultura. O Decreto 
citado atribuiu à secretaria a missão de desenvolver políticas e executar 
atividades de educação, de ensino, de magistério, de cultura, de letras, de 
artes, de patrimônio histórico, de arqueologia, científicas, culturais e 
artísticas de desporto. A nova configuração legal da SEC possibilitou que os 
técnicos envolvidos em educação e cultura criassem políticas públicas 
educacionais e também efetivou a autonomia administrativa e criativa da 
secretaria, incluindo a possibilidade de auto-organização estrutural de seus 
departamentos. O que de fato aconteceu no organograma da secretaria foi 
a responsabilização da demanda administrativa por capacidades técnicas e 
conceituais dos profissionais contratados no Território. Essa liberdade para 
divisão das atividades por competência criou oportunidade do 
desenvolvimento de ações compatíveis com os conhecimentos específicos 
dos técnicos da SEC. E isto estabelecido, houve uma divisão interna 
extraoficial dos departamentos gerenciada pelos próprios técnicos. No 
período a SEC tinha apenas dois departamentos, a Divisão de Assuntos 
Culturais – DASC – e a Divisão de Ensino – DEN. Tomando como exemplo 
o DASC, houve uma organização bem compatível com as áreas de atuação 
dos profissionais envolvidos. Há poucas divergências sobre a estrutura da 
SEC nesse período que antecede a criação da Secretaria Estadual de 
Educação – SEDUC – e, por isso, pode-se afirmar que as áreas internas da 
DASC eram: Patrimônio e História; Biblioteca e Leitura; Artes e Folclore 
(LIMA JÚNIOR, 2013, p.85). 

 

 

Com a nova organização desse departamento, houve uma especial 

estruturação técnico-administrativa do DASC/SEC, que foi de grande importância 

para a compreensão da gestão educacional em Arte nesse período. Dentro da SEC, 

                                            
11 A partir de agora se referirá à Secretaria de Educação e Cultura do Território de Rondônia apenas 
como SEC. 
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órgão responsável por educação e cultura do Território, a maior concentração de 

Arte/Educadores trabalhando em gestão, a partir de 1980, era dentro da Divisão de 

Assuntos Culturais, o DASC/SEC.  

O governador do Território, Jorge Teixeira de Oliveira (1979-1981)12, foi 

responsável pela elevação da unidade federativa territorial de Rondônia à Estado de 

Rondônia e o secretário da SEC, Álvaro Lustosa Pires13, foi o responsável em fazer 

a passagem da SEC para Secretaria de Estado de Educação/SEDUC e Secretaria 

Estadual de Cultura, Esporte e Turismo/SECET, já que a Secretaria de Educação e 

Cultura do Território/SEC se desmembrou nessas duas secretarias na formação do 

Estado, como nos constata Lima Júnior (2013).  

A formação de um grupo de Arte/educadores dentro da estrutura 

administrativa da SEC aconteceu pela necessidade da gestão em incorporar pessoal 

formado em áreas específicas. Portanto, quem chegava com formação específica no 

Território, e mais especificamente em Porto Velho, era logo contratado pelo 

Território, segundo Neves (2012). 

 

A década de 80 trouxe um novo tempo para Rondônia, a partir da chegada 
de imigrantes, vindos das mais diversas regiões do país. A então Secretaria 
de Educação e Cultura – SEC, através de seu Departamento de Assuntos 
Culturais – DASC, já no final da década de 70 e início da década de 80, 
promovia festivais estudantis de música, com grande envolvimento das 
escolas (NEVES, 2012, p. 52). 

 

 

Nos anos 80 aconteceu a ampliação de um programa federal do então 

Ministério da Educação e Cultura – MEC, o Programa de Desenvolvimento Integrado 

de Arte na Educação – PRODIARTE. O PRODIARTE existia desde 1977 em parte 

do Brasil, porém em Rondônia, vislumbrou alcançar os objetivos gerais do programa 

e ainda integralizar as áreas de literatura, artes visuais, artesanato, teatro, música e 

danças folclóricas dentro do ensino de Educação Artística. Fazendo do professor um 

profissional polivalente. A contribuição do PRODIARTE se concentrou na formação 

de professores de Educação Artística do Novo Estado de Rondônia.  

 

                                            
12 Período referente ao governo do Território de Rondônia e não ao Estado de Rondônia. 
13 Lustosa foi o segundo secretário de educação e cultura da gestão territorial de Jorge Teixeira. 
Quando o Território se elevou a Estado, ele continuou como secretário da Secretaria de Educação 
durante todo o mandato estadual de Jorge Teixeira (1982-1985). 
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Na segunda metade da década de 1970, foi criado o Programa de 
Desenvolvimento Integrado de Arte Educação (PRODIARTE) com o objetivo 
de sanar a situação caótica instaurada e integrar a cultura da comunidade 
com a escola, aproximando o artesão do aluno. Questão que reflete o 
momento cultural da época com a difusão da contracultura e sua tentativa 
de promover uma ruptura com o establishment tecnocrático14, que incluía 
dentro dos ideais da cultura hippie, tanto o trabalho informal quanto a 
produção artesanal (PPC de ARTES VISUAIS – UNIR). 

 

Os professores eram multiplicadores que repassavam para suas escolas o 

que aprendiam no curso. O programa foi finalizado com a mudança do governo, em 

1985.  

Nesta época Ana Mae Barbosa, que aponta a distância entre a legislação em 

vigor e a prática da arte nas escolas e também a ausência da apreciação crítica e da 

história da arte nas aulas, esteve em Rondônia. A Arte-educadora veio, no início da 

década de 1980, para ministrar um curso de formação de professores em Porto 

Velho. Segundo Barbosa, esse curso aconteceu graças ao convite da Arte-

educadora Lourdes Rossetto que convenceu a Secretaria de Estado de Educação 

(SEDUC) da necessidade de financiar o curso. As questões levantadas por Ana Mae 

Barbosa expôs as peculiaridades e a tradição visual da localidade como pontos 

relevantes nas concepções de Arte/Educação15. A mesma em seu relato16 diz:  

 

O curso durou cerca de 4 dias, em um único turno [...]. Mas eu sei que 
naquele período do início da década de 1980, nós [arte/educadores] 
estávamos muito ligados ainda à questão da expressão. Então creio que 
tenha feito uma abordagem dos fundamentos teóricos da expressão infantil 
no Ensino de Arte. [...] Eu fiquei muito impressionada com a diversidade 
cultural de lá [Rondônia], naquela época, com a capacidade daquelas 
mulheres produzirem seu cotidiano e alterarem seu ambiente com uso de 
conhecimentos estéticos locais, tradicionais, autóctones. [...] Incluindo as 
fazeres indígenas. E era isso que estávamos defendendo na ECA [Escola 
de Comunicação e Artes da USP] naquela época: a abertura do conceito de 

                                            
14 Establishment tecnocrático se refere a qualquer pessoa, grupo social ou instituição que tem uma 
influência significativa sobre o conjunto da sociedade através da técnica. Ou seja, a os partidários da 
tecnocracia consideram que as pessoas do governo deveriam ser técnicos especialistas em 
diferentes matérias. Fonte: Via conceitos.com: https://conceitos.com/tecnocracia/ e Via 
conceitos.com: https://conceitos.com/establishment/ 
15 Utilizamos o termo Arte/Educação grafado com a barra entre as duas palavras, de acordo à 
Barbosa nos apontamentos em seu livro Arte-Educação: Leitura no Subsolo, publicado pela editora 
Cortez (2013): “Em 1950, quando começou a ser utilizado pelo pessoal das Escolinhas de Artes, se 
escreviam as duas palavras separadamente [Arte Educação]. Em torno de 1970, comecei a escrever 
Arte-Educação com hífen, porque achei que assim explicitava a relação dialética entre as duas áreas 
e o sentido de pertencimento de uma área a outra, constituindo uma terceira. Em meados dos anos 
1990, um linguista de Minas Gerais, falando com Lucia Pimentel, então minha aluna, criticou o uso do 
hífen para significar a relação dialética ou pertencimento e explicou que a barra produz mais 
adequadamente o sentido que eu procurava. Acreditei nele, daí hoje eu escrever Arte/Educação com 
a barra popularizada pela linguagem de computador”. (p.8) 
16 Entrevista cedida por Ana Mae Barbosa em 25/04/2013 para Lima Júnior. 
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arte. Na ECA estávamos influenciados pelas ideias de mediação em Régis 
Debray, Jesús Martín-Barbero e por Paulo Freire. [...] Fiquei feliz pela 
experiência, pois ali [em Porto Velho] pude observar na prática o que 
discutíamos na ECA, a abertura do conceito de arte, que não era mais 
aquela coisa tradicional ligada ao código hegemônico europeu e norte 
americano branco de arte. Era o Brasil real, com suas experiências 
estéticas e sua diversidade cultural. Foi fascinante, porque estava lidando 
com professoras e professores com pés dentro da sala de aula, a maioria 
sem formação ou sem formação específica, mas tinham um empenho 
enorme [...]. Observei também a qualidade das conversas que tive ali, uma 
vontade de que as coisas [em educação e arte] funcionassem. O que 
fortaleceu minha crença no “povo como educador” (LIMA JÚNIOR, 2013, p. 
92). 

 

A partir daí houve uma controvérsia que se instalou na gestão de Ângelo 

Angelim (1985-1987). Professores de Educação Artística e gestores atuantes em 

Arte/Educação apontaram a descontinuidade de projetos, como o PRODIARTE, no 

Estado de Rondônia. Esses mesmos profissionais expuseram a desarticulação dos 

grupos de trabalho que vinham atuando na gestão anterior. E, para agravar a 

situação, a principal teórica do Ensino de Arte e sua história no Brasil, Barbosa 

(2010), afirma em seu livro A Imagem no Ensino de Arte: 

 

Aliás, o ano de 1986 foi especialmente danoso para o ensino da arte no 
Brasil. Ainda em julho de 1986, em um Encontro de Secretários de 
Educação no Rio Grande do Sul, o secretário de Educação de Rondônia 
propôs a extinção da educação artística do currículo, o que foi aprovado 
pela maioria dos secretários presentes [...] [e] foi feito pelo menos no Estado 
de Minas Gerais (p. 1-2, p. 7). 
 

 

Desde então, um importante passo no ensino de Arte em Rondônia 

aconteceu: a inauguração do curso de Licenciatura em Artes Visuais da 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) em 2010. Porém apresenta um grande 

número de evasão. 

 As alterações na legislação brasileira, que constituíram o ensino da Arte 

como componente curricular obrigatório e estabeleceu sua obrigatoriedade no 

ensino, foi fator importante para a criação do curso de Artes Visuais da UNIR.  

Outro fator relevante e que contribuiu para sua formação, foi à adesão da 

instituição ao REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais), instituído pelo Decreto N° 6.096, de 24 de abril de 

2007, com objetivo de fornecer às instituições condições de expandir o acesso e 

garantir condições de permanência no Ensino Superior. A adesão da Universidade 
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Federal de Rondônia ao Programa ocorreu em 19 de dezembro de 2007, com a 

homologação do Parecer 36, que analisou e aprovou o Plano de Providências da 

UNIR, como nos informa o PPC em Artes Visuais da instituição. 

 

2.3 Concepções de Arte 

 

No decorrer da atuação enquanto professora de Arte, houve muitos 

questionamentos e incertezas sobre a efetiva definição do que é Arte. Entretanto ao 

longo dos estudos e pesquisas sobre essa definição, foi se estruturando, construindo 

e moldando o saber necessário para atuar como docente. 

São muitos os conceitos de Arte presentes no decorrer de nossa trajetória: 

 

[...] que Arte são certas manifestações da atividade humana diante das 
quais nosso sentimento é admirativo. (COLI, 2002, p.8) 
 
A arte, como quer que a definamos, está presente em tudo o que fazemos 
para agradar aos nossos sentidos. (READ, 1958, p. 28) 
 
Arte é um rio cujas águas profundas irrigam a humanidade com um saber 
outro que não o estritamente intelectual, e que diz respeito à interioridade 
de cada ser. (BARBOSA, 2004, p. XII) 
 
Poderíamos dizer de modo bem simples que a Arte é um produto da 
criatividade humana que, utilizando conhecimentos e técnicas e um estilo ou 
jeito todo pessoal, transmite uma experiência de vida ou uma visão de 
mundo, despertando emoção em quem a usufrui. (FEIST, 1996, p. 9). 
 
Arte é o que dá forma à natureza e ao mundo em geral, aos sentimentos, 
impulsos, imagens e sonhos equivale a encontrar o espaço e o tempo 
redimensionados: com cores, texturas e dobras. Em outras palavras, aciona 
a nossa habilidade de dar forma e de criar ordens para podermos localizar, 
juntar, fragmentar, colar e multiplicar elementos da nossa subjetividade e do 
exterior imediato ou distante. (Referencial Curricular de Rondônia, 2013, p. 
90). 
 
 
 

Segundo Coli (1995), dizer o que é Arte é coisa difícil. Vários tratados de 

estética procurou definir o conceito, mas se buscarmos uma resposta clara e 

definitiva nos decepcionamos, pois são divergentes, contraditórias, além de serem 

muitas das vezes exclusivas, se propondo a uma solução única.   
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Para Susanne Langer17 Arte é a prática de criar formas perceptíveis 

expressivas do sentimento humano, pois é a formulação da chamada “experiência 

interior”, que é impossível de atingir pelo pensamento discursivo.  

Então, definimos Arte como a atividade humana ligada às manifestações de 

ordem estética, alicerçada a partir de percepções, de emoções ou de ideias, 

produzindo algo exclusivo, com sua marca pessoal.  

 

2.4 A Arte na Educação 

 

 Nesta seção apresentamos aspectos relacionados ao ensino de Arte na 

escola, discorrendo sobre a importância da Arte na educação; também sobre as 

Artes Visuais na educação e a Abordagem Triangular no ensino da Arte, elaborado e 

defendido pela teórica, na qual a pesquisa foi embasada, Ana Mae Barbosa.  

 

 

2.4.1 A Importância da Arte na Educação 

  

[...] Antes de ser preparado para explicar a importância da arte na 
educação, o professor deverá estar preparado para entender a e explicar a 
função da arte para o indivíduo e a sociedade. 
 
O papel da arte a educação é grandemente afetado pelo modo como o 
professor e o aluno veem o papel da arte fora da escola [...] 
 
A arte não tem importância para o homem somente como instrumento para 
se desenvolver sua criatividade, sua percepção etc., mas tem importância 
em si mesma, como assunto, como objeto de estudos (BARBOSA, 1975, 90 
e 130). 

 

 

Qual a importância da Arte na educação? Primeiramente a Arte exerce uma 

função indispensável na vida das pessoas e na sociedade desde os primórdios da 

civilização, o que a torna um dos fatores essenciais de humanização (FERRAZ e 

FUZARI, 1993). 

                                            
17 Filósofa germano-americana do século XX, edificou seu pensamento na superação dos limites 
deste tipo de expressão, entendendo a arte – em especial da música – como exteriorização máxima 
de nossa rede de cognição. Pupila de Wittgenstein ela desenvolve e extrapola a ideia do indizível 
criada pelo mestre, entendendo que a arte articula formas e pensamentos que a linguagem não 
consegue alcançar, ou seja, a arte alcança o indizível.  
Fonte: <https://geografiahumanista.files.wordpress.com/2013/11/anais_seghum-11.pdf>. Acesso em 
25 mar. de 2017. 
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O mundo ao nosso redor desperta emoções e sentimentos agradáveis ou 

não, aos nossos sentidos e ao nosso entendimento.  Ao nascer passamos a viver no 

mundo em que já tem uma história social de produções culturais que contribuem 

para a construção do senso estético. Desde crianças interagimos com 

manifestações culturais nos ambientes em que frequentamos, com isso vamos 

aprendendo a demonstrar o prazer e o gosto pessoal. Vamos dando forma às 

nossas maneiras de admirar, de gostar, de julgar, de apreciar as manifestações 

culturais do grupo social. Inconscientemente nos educamos esteticamente, no 

convívio com as pessoas e as coisas (FERRAZ e FUZARI, 1993).  Em uma 

entrevista ao site Globo Educação, a professora Mirian Celeste Martins18 é 

questionada se é possível educar pela arte e a mesma responde:  

 

A Arte sempre fez parte da vida humana e está presente em todas as 
culturas, em espaços formais e informais. Que ela tem um papel importante 
na formação das pessoas. Que na escola, é mais do que uma disciplina, é 
uma linguagem. Explica que o ensino da Arte era muito tecnicista e 
acadêmico, mas e isso começou a mudar na década de 50, quando o artista 
pernambucano Augusto Rodrigues criou a Escolinha de Arte do Brasil. A 
partir daquele momento, a escola trocou o desenho mimeografado pelo 
desenho livre, foi um movimento de ruptura. A Abordagem Triangular da 
professora Anna Mae Barbosa - contextualização histórica, apreciação 
artística e fazer artístico - foi importante porque quebrou a visão totalmente 
espontaneísta no ensino da Arte até então empregado no ensino da Arte. 
(Entrevista para o site Globo Educação  em 14/12/2012). 

 

 

Arte está em toda parte, porém não é percebida. Está presente em tudo o 

que fazemos para agradar aos nossos sentidos. É na escola, através do currículo, 

que o indivíduo adquire informações sobre arte, produzida de forma significativa. Ela 

propicia o pensamento estético, que caracteriza um jeito especial e único de dar 

                                            
18 Professora do Curso de Pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura e do Curso de 
Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie onde coordena os Grupos de Pesquisa: Arte na 
Pedagogia e Mediação Cultural: provocações e mediações estéticas. Professora aposentada do 
Instituto de Artes/UNESP. Atuou também na Faculdade Santa Marcelina e no Espaço Pedagógico e 
em programas educativos na Mostra do Redescobrimento, 25a. Bienal de São Paulo e 4a. Bienal do 
Mercosul, entre outras. Foi presidente da Associação de arte-educadores do Estado de São Paulo 
(1985-1989) e secretária da FAEB - Federação de arte-educadores do Brasil. Dentre suas 
publicações destaca-se a co-autoria de "Teoria e Prática do Ensino de Arte" (FTD, 2010) que faz 
parte do PNBE-Professor do Ministério da Educação. Co-autora de "Por trás da cena", projeto 
aprovado e financiado pelo Petrobrás Cultural (2010), "Pensar juntos mediação cultural: 
[entre]laçando experiências e conceitos" (Terracota, 2015), além de artigos e capítulos em livros. 
Graduação em Licenciatura em Desenho e Plástica pela Faculdade Santa Marcelina (1970), 
mestrado em Artes pela Escola de Comunicações e Artes/ USP (1992) e doutorado em Educação 
pela USP(1999). Atua no ensino de arte, arte, mediação cultural, educação, formação de educadores 
e metodologias artísticas de pesquisa. Fonte: Currículo Lattes 
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sentido às experiências das pessoas, por meio dele, o aluno amplia a sensibilidade, 

a percepção, a reflexão e a imaginação. Aprender e entender Arte envolve refletir 

sobre as produções artísticas individuais e coletivas de distintas culturas e épocas. 

O ser humano sempre procurou representar a realidade em que vive: 

pessoas, animais, objetos e elementos da natureza. O desenho, a pintura, o grafite, 

a escultura, a literatura, a música, a dança, o teatro e outros, são formas de 

expressão que constituem a linguagem artística. São formas de expressão que 

fazem parte da história humana, que existem desde épocas remotas e se apresenta 

em culturas diversas. 

Conhecendo a arte de outras culturas, o aluno poderá compreender a 
relatividade dos valores que estão enraizados nos seus modos de pensar e 
agir, que pode criar um campo de sentido para a valorização do que lhe é 
próprio e favorecer abertura à riqueza e à diversidade da imaginação 
humana. Além disso, torna-se capaz de perceber sua realidade cotidiana 
mais vivamente, reconhecendo objetos e formas que estão à sua volta, no 
exercício de uma observação crítica do que existe na sua cultura, podendo 
criar condições para uma qualidade de vida melhor. 
 
Uma função igualmente importante que o ensino da arte tem a cumprir diz 
respeito à dimensão social das manifestações artísticas. A arte de cada 
cultura revela o modo de perceber, sentir e articular significados e valores 
que governam os diferentes tipos de relações entre os indivíduos na 
sociedade. A arte solicita a visão, a escuta e os demais sentidos como 
portas de entrada para uma compreensão mais significativa das questões 
sociais. Essa forma de comunicação é rápida e eficaz, pois atinge o 
interlocutor por meio de uma síntese ausente na explicação dos fatos. 
 
[...] abre perspectivas para que o aluno tenha uma compreensão do mundo 
na qual a dimensão poética esteja presente: a arte ensina que é possível 
transformar continuamente a existência, que é preciso mudar referências a 
cada momento, ser flexível. Isso quer dizer que criar e conhecer são 
indissociáveis e a flexibilidade é condição fundamental para aprender. 
 
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 busca o sentido da 
vida (BRASIL, 2001, p. 19 a 21). 

 

Arte deve compor os conteúdos de estudos na escola e mobilizar as 

atividades que diversifiquem e ampliem a formação artística e estética do aluno, 

dando poder de escolha com propriedade a partir dos conhecimentos adquiridos na 

escola. O ensino da Arte é fator imprescindível na escola, pois forma indivíduos 

estruturados e integrados à sociedade, conscientes e ativos, reflexivos e 

questionadores. 
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A escola constitui a principal e, muitas vezes, a única forma de acesso ao 

conhecimento sistematizado para a grande maioria da população. Esse dado 

aumenta a responsabilidade do Ensino [...], na sua função de assegurar a todos a 

aprendizagem dos conteúdos curriculares capazes de fornecer os instrumentos 

básicos para a plena inserção na vida social, econômica e cultural do país (DCNEB, 

2013, p. 115). A arte desempenha um papel extremamente vital na educação. 

Quando alguém desenha, faz uma escultura ou dramatiza uma situação, transmite 

com isso uma parte de si mesma: nos mostra como sente, como pensa e como vê. 

Expressar os sentimentos ou o pensamento, é prazeroso, estimula a autoconfiança 

e proporciona uma base para níveis avançados da arte. 

A LDB Lei nº 9.394/ 96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional 

e no Art. 26 afirma que: 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e dos educandos. (Redação dada pela Lei nº 
12.796, de 2013). 

§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 
constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da 
educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 
alunos. (Redação dada pela Lei nº 12.287, de 2010). 
 
§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 
constituirá componente curricular obrigatório da educação infantil e do 
ensino fundamental, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 
alunos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016). 
 
§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 
constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. (Redação 
dada pela Lei nº 13.415, de 2017). 
 
 

O ensino da Arte é garantido por lei. A Lei nº 9.394/96 revogou as disposições 

anteriores e a Arte é considerada como componente curricular obrigatório na 

educação básica. A citada lei substitui o termo Educação Artística por ensino de 

Artes. Hoje há o reconhecimento do valor ensino de Arte na formação do indivíduo, 

pois a Arte faz parte da vida humana em vários aspectos. Nesse sentido, seu ensino 

é obrigatório nas escolas brasileiras, abrangendo-as com as possibilidades e 

interesses, conforme sugerem os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e 
da percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar 
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sentido à experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, 
percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação 
de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela 
natureza e nas diferentes culturas. (BRASIL, 2001, p. 19) 

 

Para crianças maiores e adolescentes, a Arte é também um meio de apreciar 

e entender outros tipos de civilização e cultura, percebendo quais valores de uma 

sociedade influenciaram as que se seguiram. A arte é um patrimônio cultural da 

humanidade, e todo ser humano tem direito ao acesso a esse saber, (LDB Lei nº 

9.394/ 96). 

As atividades que utilizam a Arte desenvolvem a capacidade de observação, 

percepção e imaginação, aptidões consideradas fundamentais para a apreciação de 

um quadro, escultura, espetáculo ou música. Segundo Ana Mae (2002) a Arte na 

Educação como expressão pessoal e como cultura é um importante instrumento 

para a identificação cultural e o desenvolvimento individual. Por meio da Arte é 

possível desenvolver a percepção e a imaginação, apreender a realidade do meio 

ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo ao indivíduo analisar a 

realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade 

que foi analisada. 

 

A arte não é apenas socialmente desejável, mas socialmente necessária. 
Não é possível o desenvolvimento de uma cultura sem o desenvolvimento 
das suas formas artísticas. Não é possível uma educação intelectual, formal 
ou informal, de elite ou popular, sem arte, porque é impossível, o 
desenvolvimento integral da inteligência sem o desenvolvimento do 
pensamento divergente, do pensamento visual e do conhecimento 
presentacional que caracterizam a arte (BARBOSA, 2004, p. 5). 

 
 

A partir do momento em que a criança vai percebendo o que está à sua volta, 

as diferentes linguagens que a cercam, começa a ampliar sua visão de mundo. Uma 

criança que vê filmes, novelas, desenhos animados, lê livros, participa de atividades 

variadas, que conta, dramatiza, enfim, que utiliza as várias linguagens, amplia seus 

horizontes, sua visão do mundo. Quanto mais experiências ele tem, mais ele cresce, 

segundo Paulo Freire (1989). 

 
 
A escola é a instituição pública que pode tornar o acesso à arte possível 
para a vasta maioria dos estudantes em nossa nação. [...] Sem 
conhecimento de arte e história não é possível a consciência de identidade 
nacional. A escola seria o lugar em que se poderia exercer o princípio 
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democrático de acesso à informação e formação estética de todas as 
classes sociais, propiciando-se na multiculturalidade brasileira uma 
aproximação de códigos culturais de diferentes grupos (BARBOSA, 2004, p. 
33). 
 

 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica (2013), 

quanto aos Princípios Estéticos, diz que os sistemas de ensino e as escolas, adotam 

como norteadores as políticas educativas e as ações pedagógicas através do cultivo 

da sensibilidade juntamente com a racionalidade; o enriquecimento das formas de 

expressão e o exercício da criatividade; a valorização das diferentes manifestações 

culturais, especialmente as da cultura brasileira e da construção de identidades 

plurais e solidárias. Porém nem sempre a educação estética é de fato exercida. 

Através da disciplina Arte, as escolas têm a responsabilidade de construir um 

currículo eficiente, mas na prática ocorre o inverso, pouco tempo para a disciplina e 

professores sem capacitação para exercer a função. É desejável que o aluno, ao 

longo da escolaridade, tenha oportunidade de vivenciar o maior número de formas 

de arte; entretanto, isso precisa ocorrer de modo que cada modalidade artística 

possa ser desenvolvida e aprofundada (BRASIL, 2001, p. 55). 

 Só um saber consciente e informado torna possível a aprendizagem em Arte 

(BARBOSA, 2002, p.19).  Como a matemática, a história e as ciências, a arte tem 

um domínio, uma linguagem e uma história. Constitui-se num campo de estudos 

específico.  

O ensino da Arte é fator imprescindível na escola, pois forma indivíduos 

estruturados e integrados à sociedade, conscientes e ativos, reflexivos e 

questionadores. 

 

2.4.2 As Artes Visuais na Educação Escolar 

 

Artes visuais é a designação dada ao conjunto de Artes que representam o 

mundo real ou imaginário e que tem a visão como principal forma de avaliação e 

apreensão. Uma Arte Visual está relacionada com a beleza estética e com a 

criatividade do ser humano, capaz de criar manifestações ou obras agradáveis ou 

não aos olhos.  

O PCN explica que as Artes Visuais: 
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[...] além das formas tradicionais — pintura, escultura, desenho, gravura, 
arquitetura, objetos, cerâmica, cestaria, entalhe —, incluem outras 
modalidades que resultam dos avanços tecnológicos e transformações 
estéticas do século XX: fotografia, moda, artes gráficas, cinema, televisão, 
vídeo, computação, performance, holografia, desenho industrial, arte em 
computador. Cada uma dessas modalidades artísticas tem a sua 
particularidade e é utilizada em várias possibilidades de combinações entre 
elas, por intermédio das quais os alunos podem expressar-se e comunicar-
se entre si e com outras pessoas de diferentes maneiras. (BRASIL, 2001, p. 
63). 

 

A educação visual deve considerar a complexidade da proposta educacional 

que leve em conta as possibilidades e os modos pelos quais os alunos transformam 

seus conhecimentos de arte, queremos dizer, o modo como aprendem, criam, 

desenvolvem-se e modificam suas concepções de arte. 

Ao perceberem e criarem as formas visuais estão trabalhando com elementos 

específicos da linguagem e suas relações nos espaços bi e tridimensional. 

Elementos tais como o ponto, linha, plano, cor, luz, volume, textura, movimento e 

ritmo, relacionam-se dando origem aos códigos, representações e sistemas de 

significações. Os códigos e as formas se apresentam de formas diversas no decorrer 

da História da Arte, à vista de ter correlação com o imaginário do tempo histórico nas 

diversas culturas. Os alunos quando criam suas poéticas visuais, do mesmo modo 

geram códigos que estão correlacionados com o seu tempo. 

O desenvolvimento do aluno nas linguagens visuais demanda, então, 

aprendizagem de técnicas, procedimentos, informações sobre a História da Arte, 

artistas e as relações culturais e sociais envolvidas na experiência de fazer e 

apreciar Arte. Nessa perspectiva de aprendizagens o jovem construirá suas próprias 

representações ou ideias, que transformará ao longo do desenvolvimento, à medida 

que avança no processo educacional. 

  

 
2.4.3 A Abordagem Triangular no ensino da Arte 

 

 A primeira denominação para a Abordagem Triangular foi Metodologia 

Triangular. 

Paulo me convenceu que a educação era uma forma de libertação. Ele me 
levou para a escolinha de arte que havia em Recife - a Escolinha de Arte do 
Brasil, criada na década de 50, pelo artista pernambucano Augusto 
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Rodrigues - e fui me envolvendo cada vez mais com a área. Paulo foi um 
grande mentor e amigo19.  
 
 

 Atenta à falta de sistematização no ensino da arte, Ana Mae Barbosa20 

desenvolveu em 1987 a Abordagem Triangular, inicialmente denominada Metodologia 

Triangular, baseada em três pilares: contextualização histórica; apreciação artística; e 

fazer artístico.  

Em 2007, Ana Mae Barbosa deu uma entrevista rememorando a essência de 

sua proposta que ocorreu em um evento realizado em 1983, o XIV Festival de 

Inverno de Campos do Jordão21. O contexto de experimentação do evento teria sido 

o responsável pela consciência da necessidade da inserção da “leitura” da imagem e 

do contexto como integrante do Ensino da Arte. 

O XIV Festival de Inverno de Campos de Jordão é frequentemente 

mencionado por Ana Mae Barbosa como referência de mudança na forma de 

ensinar Arte no Brasil. Teria sido o pioneiro, o primeiro a conectar análise da obra de 

Arte e/ou da imagem com história e como trabalho prático.  

A ênfase no exercício da crítica pela “leitura”, no sentido a ela atribuído por 

Paulo Freire22, foi uma das marcas pedagógicas desse Festival. A noção de Leitura 

                                            
19 Ana Mae Barbosa, em entrevista para o site Globo Educação em 2012, na matéria com o título 
Abordagem Triangular: 25 anos de contribuição para o ensino da arte. Fonte disponível em 
<http://redeglobo.globo.com/globoeducacao/noticia/2012/06/abordagem-triangular-25-anos-de-
contribuicao-para-o-ensino-da-arte.html> Acesso em Jul. de 2017. 
20  Nasceu no Rio de Janeiro, em 17 de julho de 1936, é uma educadora brasileira, pioneira em arte-
educação. Carioca de nascimento, criada em Pernambuco desde menina, é graduada em Direito, 
carreira que abandonou logo após a formatura. É a principal referência no Brasil para o ensino da 
Arte nas escolas, tendo sido a primeira brasileira com doutorado em Arte-educação, defendido em 
1977, na Universidade de Boston. Foi diretora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de 
São Paulo (MAC-USP) e presidente do International Society of Education through Art (InSea). É 
professora visitante da The Ohio State University, nos EUA. Publicou diversos livros na área de 
Ensino e Pesquisa em Arte, tendo uma marcante atuação junto aos órgãos associativos nacionais e 
internacionais, sendo atualmente uma das maiores referências em estudos de Arte/Educação no 
Brasil. (BARBOSA, Ana Mae. Tópicos Utópicos. São Paulo: c/Arte, 1998). 
21 Dentre o conjunto de edições do Festival de Inverno de Campos do Jordão, tradicionalmente 
dedicadas à música erudita e formação de jovens concertistas, a realizada em 1983 se destaca como 
dissonância. A XIV edição deste evento se particularizou, especialmente, por ter sido dedicada aos 
professores de Educação Artística da rede pública de ensino do estado de São Paulo. Fonte: Tese de 
Doutorado de Rita Luciana Berti Bredariolli. <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27160/tde-
19112010-091513/es.php> Acesso em Jul. de 2017. 
22 Paulo Freire (1921-1997) foi um educador brasileiro, criador do método inovador no ensino da 
alfabetização, para adultos, trabalhando com palavras geradas a partir da realidade dos alunos. Seu 
método foi levado para diversos países. Por seu trabalho na área educacional, Paulo Freire foi 
reconhecido mundialmente. É o brasileiro com mais títulos de Doutor Honoris Causa de diversas 
universidades, são 41, ao todo, entre elas, Harvard, Cambridge e Oxford. Paulo Freire nasceu no 
Recife, Pernambuco, no dia 19 de setembro de 1921 e faleceu em São Paulo, no dia 2 de maio de 
1997. Fonte: eBiografia <https://www.ebiografia.com/paulo_freire/> Acesso em Jul. de 2017. 
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como “leitura da palavra e do mundo” 23, própria ao conceito de Paulo Freire, fez 

parte desse Festival desde as primeiras reuniões realizadas, para a concepção e 

organização de suas atividades pedagógicas, tornando-se seu principal tema. No 

festival nasceu o desejo de reconfiguração da educação artística realizada nas 

escolas públicas durante nos anos 1970. O maior motivo era o desejo de mudança, 

por isso a insistência em executar um projeto educacional fundado na “leitura” 

crítica.  

Ainda no Festival um acontecimento específico foi considerado decisivo para 

a mudança na forma de Ana Mae pensar e executar o Ensino da Arte. Uma pesquisa 

pela fundamentação da importância do ato de “ver” e da “leitura” crítica para a 

integração do Ensino da Arte, foi primordial no processo que mais tarde seria 

consumado como Abordagem Triangular.  

O momento eclodiu de um conflito entre concepções sobre o Ensino da Arte, 

deflagrado por uma das ações pedagógicas, realizada durante a oficina “Artes 

Plásticas para professores”24, onde um grupo de professores usando pedaços de 

tecidos coloridos, criou uma intervenção no prédio do Preventório Santa Clara, local 

destinado à alojamento dos professores participantes do evento. Jornalistas 

questionaram sobre possível referência ao artista Christo 25. A resposta foi negativa 

e justificada pela via de condução do trabalho proposto, fundamentada na “livre 

expressão”. O objetivo não era o de situar a produção entre a história da arte 

conforme as regras, mas de provocar por um processo subjetivo, a experimentação 

expressiva, indiferente a um referencial imagético. A partir daí houve um confronto 

                                            
23 O significado da expressão "a leitura do mundo" precede a leitura da palavra de Paulo Freire: Paulo 
Freire, pensador brasileiro, afirma que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Antes de ler a 
palavra, a criança lê o mundo através de gestos, olhares, expressões faciais, do cheiro, do tato, do 
olfato. Como qualquer leitura é uma produção de sentido, as crianças procuram criar sentidos para o 
mundo que o rodeia. Através desta "leitura do mundo" as crianças começam a perceber as relações 
espaciais existentes, as relações de afeto, observam que cada coisa ocupa um lugar e tem um nome, 
manifestam preferência e rejeições... É no contato com "outro", e com o "mundo" que a criança 
constrói símbolos, inicialmente muito singulares e próprios até chegarem a se construir em 
significados compartilhados socialmente. Neste sentido, antes de ler a palavra, a criança já vivenciou 
diversas leituras do mundo. (FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se 
completam. São Paulo: Autores Associados: Cortez, 1989). 
24 Oficina integrante da programação de cursos desse XIV Festival. (BARBOSA; CUNHA, A 
Abordagem Triangular no Ensino das Artes e Culturas Visuais. São Paulo: Cortez, 2010).  
25 Este artista conceitual contemporâneo é conhecido internacionalmente por suas espetaculares 
encenações, que consistem em embalar edifícios e acidentes naturais. Em suas monumentais obras 
de arte, que planifica e realiza, Christo reúne finalidade, forma e conteúdo, que são evidenciados pela 
cobertura. Seu objetivo é estimular o desenvolvimento de uma nova consciência da realidade e da 
história. Nasceu em Gabrovo, Bulgária, em 13 de junho de 1935. Fonte: 
<https://educacao.uol.com.br/biografias/klick/0,5387,275-biografia-9,00.jhtm> Acesso em 17 de Fev. 
de 2017. 
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entre duas concepções de Ensino da Arte: uma com um processo 

predominantemente subjetivo e outra com uma interlocução entre a experimentação, 

a decodificação e a informação. 

Nessa época mudanças estavam acontecendo:  

 

Confronto profícuo, revelador de uma época que presenciava uma 
transformação de conceitos e tendências, na qual a perspectiva moderna de 
Ensino da Arte, fundada na “livre expressão”, começava a ser revista pela 
constituição de outro modelo de Ensino da Arte, cujo enfoque estava no 
exercício da crítica e análise de imagens, incluindo o ato de “ver” como 
parte essencial de um processo de aprendizagem da Arte. (BARBOSA; 
CUNHA, 2010, p. 30) 

 

Somando à preocupação com o ato de “ver” de forma crítica, a importância do 

conhecimento histórico no Ensino da Arte também foi um ponto de preocupação de 

Ana Mae. A defesa pelo conhecimento histórico denota a preocupação com o 

sentido de pertencimento a uma história, a uma cultura, a uma comunidade.  

O “clic” de Ana Mae Barbosa que resultou na Abordagem Triangular para o 

Ensino da Arte foi consequência de anos de reflexões e experimentações, de algo 

que vinha sendo estudado e praticado já nos vários anos de trabalhos realizados na 

Escolinha de Arte de São Paulo, e depois na Semana de Arte e Ensino, realizada na 

Universidade de São Paulo em 1980.   

A Abordagem Triangular trás a ideia da “pedagogia problematizadora” de 

Paulo Freire, por isso a “leitura”, aliada à contextualização daquilo que é “lido”, deve 

ser entendida como “questionar, buscar, descobrir”. 

Ana Mae (2004, p. 34 e 35) afirma que: 

 

Temos que alfabetizar para a leitura da imagem. Através da leitura das 
obras de artes plásticas estaremos preparando a criança para a 
decodificação da gramática visual, da imagem fixa e, através da leitura do 
cinema e da televisão, a prepararemos para aprender a gramática da 
imagem em movimento. 
 
Esta decodificação precisa ser associada ao julgamento da qualidade do 
que está sendo visto aqui e agora e em relação ao passado.  
Preparando-se para o entendimento das artes visuais se prepara a criança 
para o entendimento da imagem quer seja arte ou não. 

 

Na década de 80, a hoje conhecida como Abordagem Triangular, foi 

denominada como Metodologia. Porém foi compreendida que não deveria ter rigor 

de uma metodologia, pois a própria Ana Mae, realizou uma revisão teórica passando 
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a chama-la de Abordagem Triangular. Abordar significa no Dicionário Aurélio “ato ou 

efeito de abordar”; abordar por sua vez significa, entre outras coisas, “tratar de, 

versar sobre (tema ou assunto)”, ou seja, a Abordagem Triangular é versar sobre a 

leitura de imagem, contextualização e produção.  

A partir dos anos 90 o Ensino da Arte foi sistematizado pela concepção de 

que a construção do conhecimento em Arte acontece quando há a interseção da 

experimentação com a codificação e com a informação, respaldado na Abordagem 

Triangular de Ana Mae Barbosa. 

A proposta é uma elaboração de ensino a partir das três ações básicas que 

executamos quando nos relacionamos com a Arte: ler obras de Arte, fazer Arte e 

contextualizar a Arte. Segundo a explanação de Maria Christina Rizzi, em um dos 

textos do livro Inquietações e Mudanças no Ensino da Arte (2002) de Ana Mae 

Barbosa, informa: 

1-Ler obras de Arte: ação que inclui as áreas de Crítica e de Estética. A leitura 

da obra envolve o questionamento, a busca, a descoberta e o despertar da 

capacidade crítica dos alunos. As interpretações relacionando sujeito/obra/contexto, 

não podem ser suscetíveis a apenas certo ou errado. A interpretação pode ser 

julgada por critérios tais como: pertinência, coerência, possibilidade, esclarecimento, 

abrangência, inclusividade, e muitos outros. 

2-Fazer Arte: é a concepção da produção artística, está calcada no processo 

criativo, encarado como interpretação e representação pessoal de vivências numa 

linguagem plástica. É através do fazer, que a criança ou adolescente pode descobrir 

as possibilidades e limitações das linguagens expressivas, de seus diferentes 

materiais e instrumentos. O fazer é uma das atividades que estimula a 

aprendizagem na história da arte e a leitura de imagens.  

3-Contextualizar: significa atuar no domínio da História da Arte e outras áreas 

de conhecimento necessárias para determinado programa de ensino. Estabelecer 

relação que permita a interdisciplinaridade no processo ensino-aprendizagem, pois a 

História da Arte não linear pretende contextualizar a obra no tempo e explicar suas 

circunstâncias. Pretende mostrar que a arte não está isolada de nosso cotidiano, de 

nossa história pessoal. Apesar de ser um produto da fantasia e da imaginação, a 

arte não está separada da economia, da política e dos padrões sociais que existem 

ao nosso redor. 
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A Abordagem Triangular “delimita os contornos do conhecimento artístico, 

estruturando um campo de ações que conduzem processos de aprendizagem, 

específicos dessa forma de conhecimento humano” (BARBOSA, 2010, p. 73). É um 

ponto de partida e principalmente uma espécie de bússola e não uma bula, o que faz 

dela um ponto de referência no Ensino da Arte. 

 

 
2.5 Saberes docentes e formação continuada de professores para o ensino de 

Artes Visuais 

Nesta seção apresentamos os aspectos relacionados à formação continuada 

de professores voltados ao ensino de Arte e os saberes docentes necessários para 

ao bom desempenho em sala de aula. Utilizamos os Referenciais Para a Formação 

de Professores e a literatura de Imbernón (2009; 2011), Nóvoa (1997; 1999; 2011), 

Gatti e Barreto (2009), Freitas A. (2007a; 2007b) e Gadoti (2011). Assim iremos 

discorrer sobre a formação inicial e formação continuada para professores no ensino 

de Arte. 

 
2.5.1 Formação continuada dos professores de Artes Visuais 

  

O trabalho docente tem mudado muito nos últimos anos, tornando-se mais 

complexo e essas mudanças fazem com que o exercício da docência deixe de ser 

somente a transmissão de um conhecimento acadêmico e formal. A partir dessas 

novas concepções, o trabalho docente passa a exigir do professor novas 

competências e habilidades voltadas à construção da cidadania, ao mundo do 

trabalho, às novas tecnologias e principalmente no desenvolvimento de um sujeito 

autônomo. Porém, a busca dessas novas competências e habilidades requer uma 

reformulação na formação inicial e continuada do professor. Portanto, a formação do 

professor hoje, vai além da aquisição de conteúdos acadêmicos, técnicas 

metodológicas e didáticas pedagógicas, ela passa a ser um meio que possibilita a 

reflexão e a formação de pessoas autônomas com visão crítica das contradições 

sociais (IMBERNÓN, 2011). 

A formação continuada ganha maior expressão após a luta dos profissionais 

da educação e do avanço econômico, o que gera algumas propostas de formação 
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continuada. Numa perspectiva das propostas, sugere que a formação seja baseada 

em saberes científicos e saberes pedagógicos, em que o professor aparece como 

transmissor de conhecimentos e, à vista disso, precisa aprimorar seus 

conhecimentos para transmiti-los. Noutra perspectiva da formação continuada é 

dada ênfase aos treinamentos atitudinais (FREITAS A., 2007a). Nesse sentido, a 

formação alicerça-se na mudança de comportamentos e valores exprimidos pelos 

professores e isso ocorre por meio de exercícios, técnicas, oficinas e atividades 

grupais. 

Para Libâneo (2004) o termo formação continuada está ligado de forma 

inerente à formação inicial, sendo a formação inicial o ensino de conhecimentos 

teóricos e práticas que orientam a formação do profissional, complementados pelos 

estágios, e a formação continuada sendo a extensão dessa formação com a 

intenção de aperfeiçoar o profissional em seus conhecimentos teóricos e práticos 

dentro do contexto de seu trabalho pedagógico e desenvolver de forma mais 

ampliada a extensão da vida profissional do educador. A formação do docente não 

termina na formação inicial, mas é apenas o primeiro passo de uma formação que 

se complementa no exercício da docência (PEREIRA, 2007), sendo esse um 

processo contínuo e permanente. 

Os professores, diante de uma sociedade cada vez mais dinâmica, 

precisariam de uma formação mais teórica e enraizada na prática, para atender as 

exigências da sociedade atual e consequentemente da profissão. Para tal, deveria 

acontecer uma mudança na proposta curricular dos cursos de formação inicial e 

continuada, pois diversas pesquisas apontam críticas em relação ao não preparo de 

um professor reflexivo e o distanciamento da teoria e a prática nos cursos de 

formação inicial e que geralmente a formação continuada é oferecida como forma de 

treinamentos em cursos isolados, sem a preocupação de uma formação contínua 

que visa à reflexão da própria prática pedagógica (LIBÂNEO, 2010).  

LIBÂNEO (2010) ao repensar a formação continuada, cita a transformação na 

atitude do professor, em que o mesmo deve ser um sujeito crítico-reflexivo da teoria 

e da prática pedagógica e ao mesmo tempo aberto às mudanças constantes da 

sociedade. Não é mais possível, hoje em dia, se pensar em atividade profissional 

sem um processo de formação continuada que minimamente possa atualizá-los face 
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ao ritmo de mudanças vivenciado pelas sociedades contemporâneas (MONTEIRO, 

2002, p. 136). 

Para Imbernón (2011), a formação continuada ou permanente do professor 

deve estar pautada em cinco eixos de atuação. Em que o primeiro se refere à 

reflexão da própria prática pedagógica; a segunda está relacionada com a troca de 

experiências entre os demais professores visando atualizar os conhecimentos e a 

cooperação entre os iguais; a terceira refere-se à formação coletiva de um projeto de 

trabalho; a quarta está ligada a uma formação baseada em estímulos críticos 

perante aos problemas éticos, sociais e políticos da sociedade; e a quinta está 

relacionada diretamente na busca do desenvolvimento profissional da escola como 

instituição educativa.  

“A profissão docente comporta um conhecimento pedagógico específico, um 

compromisso ético e moral e a necessidade de dividir a responsabilidade com outros 

agentes sociais” (IMBERNÓN, 2011, p. 30). Desse modo, o professor buscará 

encontrar um equilíbrio entre o que lhe é exigido da profissão e o seu papel como 

cidadão. 

Conduzindo a reflexão para a capacitação no ensino de arte, segundo Vera 

Lourdes Pestan da Rocha, no Livro Abordagem Triangular no Ensino das Artes e 

Culturas Visuais, constata em suas pesquisas que o curso de capacitação para 

professores que lecionam Arte, necessita ter quatro vertentes estruturais para a 

formação (p. 250): Necessidade do entendimento da arte situado no campo da 

estética contemporânea (ver, ler, contextualizar); necessidade do entendimento da 

arte como sistema de representação construído culturalmente (contextualização); 

necessidade do entendimento da arte como área de conhecimento e sistema 

comunicativo (ler, fazer, contextualizar) e necessidade da iniciação teórico-prática do 

professor nas linguagens artísticas (fazer Arte).   

No que tange ao ensino de Arte, o Ensino Fundamental prevê “o 

desenvolvimento de diferentes capacidades – cognitivas, afetivas, motoras, éticas, 

estéticas, de relação interpessoal e inserção pessoal” (BRASIL, 1997, p. 3, grifo do 

autor). Contudo acreditamos que apenas um bom trabalho de Formação 

Continuada, no ensino da Arte, confere condições para que o mesmo exerça de fato 

as funções que lhe são atribuídas pelo art. 13 da LDB. As quais versam sobre as 

obrigações no sentido de virem a garantir a qualidade da educação escolar. 
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Destacamos daí a que diz respeito a “Garantir a aprendizagem de todos os alunos 

nas diferentes áreas do conhecimento” (p. 53). Assim, destacamos a Arte como área 

de conhecimento. 

O professor de Artes Visuais necessita de cursos de formação com 

regularidade, pois o mundo apresenta várias inovações a cada ano. A Arte é uma 

das formas de atividade humana que mais apresenta essas transformações. 

Tardif (2014) afirma que uma formação apoiada em um modelo que visa à 

formação de um profissional prático-reflexivo que produz conhecimento e é capaz de 

intervir na própria prática deve ser contínua, assim, deve ocorrer durante toda a 

carreira, alternando fases prática e de formação. 

Barbosa (2007) apresenta em suas pesquisas uma grande preocupação com 

a falta de formação específica de alguns professores que atuam na área de Arte no 

Brasil. Em seu livro “Tópicos Utópicos” a autora relata:  

 

A falta de preparação de pessoal para ensinar artes é um problema crucial, 
levando-nos a confundir improvisação com criatividade. A anemia teórica 
domina a arte-educação, que está fracassando na sua missão de favorecer 
o conhecimento nas e sobre artes visuais, organizado de forma a relacionar 
produção artística com apreciação estética e informação histórica. Essa 
integração corresponde à epistemologia da arte. O conhecimento das artes 
tem lugar na interseção: produzir imagem e ser capaz de ler uma imagem 
são duas habilidades inter-relacionadas (BARBOSA, 2007, p. 17). 

 
 
As formações continuadas se caracterizam em momentos de trocas e de 

aprendizagens, auxiliando no fazer pedagógico. Conforme afirma Nóvoa (1992), a 

formação não se constrói por acumulação de cursos, conhecimentos ou técnicas, 

mas sim através de um trabalho reflexivo e crítico sobre as práticas e de (re) 

construção permanente de uma identidade pessoal. 

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. (PCN, 

2001, p. 51) 

Como pode ser observado, a formação continuada torna-se um direito do 

professor, devendo este, ser promovido e garantido pelo estado.  

Os referenciais para formação de professores apontam que a organização e 

promoção da formação continuada é primordialmente papel das secretarias de 

educação, pois são elas que podem acompanhar de forma sistemática o 
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desenvolvimento de diretrizes, eventos e programas de formação continuada 

(BRASIL, 2002).  

A formação continuada:  

É necessidade intrínseca para os profissionais da educação escolar e faz parte 

de um processo permanente de desenvolvimento profissional que deve ser 

assegurado a todos. A formação continuada deve propiciar atualização, 

aprofundamento das temáticas educacionais e apoiar-se numa reflexão sobre a 

prática educativa, promovendo um processo constante de autoavaliação que oriente 

a construção contínua de competências profissionais (BRASIL, 2002, p. 70). 

No Art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96, parágrafo único relata: 

Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere 
o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e 
superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de 
graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação (Incluído pela Lei nº 
12.796, de 2013)  

 

A formação continuada é amparada por lei o que nos respalda ao 

desenvolvimento do curso de aperfeiçoamento pretendido, como produto final da 

pesquisa desenvolvida como professores que ministram aulas de Arte na rede 

pública na cidade de Porto Velho. 

 

 
2.5.2 Saberes Docentes necessários ao Ensino da Arte 

 

Segundo Tardif (2014) os saberes docentes decorrem de quatro saberes: os 

saberes da formação profissional, os disciplinares, os saberes curriculares e os 

saberes experienciais. Os saberes da formação profissional são um “[...] conjunto de 

saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores”. (TARDIF, 2014, 

p. 36). Esses saberes são produzidos por meio de pesquisas que têm como objeto 

de estudo o professor e o ensino. Os resultados dessas pesquisas tornam-se 

conhecimentos científicos e esses conhecimentos são utilizados na formação dos 

professores.  Os saberes disciplinares dizem respeito aos saberes adquiridos pelo 

conjunto das disciplinas oferecidas pela universidade, ou seja, as disciplinas e os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1


51 
 

 
conteúdos que compõem a formação inicial e a continuada. Os saberes curriculares 

são os saberes adquiridos ao longo da carreira, decorrentes dos discursos, 

objetivos, conteúdos e métodos apresentados e desenvolvidos dentro das 

instituições escolares pelas quais passaram. Já os saberes experienciais são os 

saberes desenvolvidos pelos próprios professores no exercício da função docente e 

na prática pedagógica que aplicam. Esses conhecimentos nascem do cotidiano de 

seu trabalho e se desenvolvem com a incorporação das diferentes habilidades que 

se adquire com as experiências individuais e coletivas (TARDIF, 2014). 

Quanto aos saberes do professor de Artes Visuais enfatizamos que: precisa 

gostar de desafios; pesquisar estratégias, conceitos e técnicas; ler sobre as artes e 

história de seu ensino; estar ligado na produção artística contemporânea; interagir 

com as culturas locais; conhecer História da Arte; Intervir com seus alunos; criar 

projetos de ensino instigantes e reparar aulas cuidadosamente; dominar materiais e 

recursos audiovisuais; fazer tudo acontecer num curto espaço de tempo; aprender a 

trabalhar em condições precárias; saber lidar com imprevistos de todos os tipos; 

mostrar a necessidade de limpeza; ensinar o cuidado com os materiais; dar valor à 

criação e estudar sempre. 

A seguir demonstramos como os caminhos da pesquisa foram percorridos.  
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3 CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

                         

Figura 3 – Caminhos Percorridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatividade de Escher.26 

 
Apresentamos, nesta seção, os aspectos metodológicos do estudo 

desenvolvido evidenciando os caminhos percorridos que possibilitaram a busca às 

respostas das questões primordiais dessa pesquisa. Para tanto, descrevemos a 

abordagem da pesquisa, a proposta metodológica da pesquisa-ação e os 

instrumentos utilizados. 

 

3.1 A abordagem da pesquisa 

 

A Pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa, o que nos 

possibilitou interpretar os dados coletados e a articular nossas inferências. Segundo 

Lakatos e Marconi (2011), a pesquisa qualitativa é um método de investigação 

                                            
26 Relatividade é uma litografia de impressão do artista holandês M.C. Escher, impressa pela primeira 
vez em dezembro de 1953. Este é um dos trabalhos mais populares de Escher e tem sido utilizado 
em uma variedade de formas, como pode ser apreciado tanto artisticamente e cientificamente. 
Interrogações sobre perspectiva e representação de imagens tridimensionais em uma imagem 
bidimensional é a essência das obras de Escher, e Relatividade representa uma de suas maiores 
realizações neste domínio. Fonte: <http://noticias.universia.com.br/tempo-
livre/noticia/2012/11/28/984921/conheca-relatividade-escher.html>. Acesso em 12 de nov. de 2017. 
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científica que se foca no caráter subjetivo do objeto analisado, estudando as suas 

particularidades e experiências individuais. Com a pesquisa qualitativa, os 

participantes estão mais livres para apontar os seus pontos de vista sobre 

determinados assuntos que estejam relacionados com o objeto de estudo. Na 

pesquisa qualitativa as respostas não são objetivas, e o propósito não é contabilizar 

quantidades como resultados, mas sim conseguir compreender o comportamento de 

determinado grupo-alvo, neste caso professores. 

 

3.2 A pesquisa-ação como proposta metodológica 

 

Trabalhamos a partir das contribuições da pesquisa-ação devido ao fato de 

ser uma proposta de investigação científica que pretende intervir em uma realidade, 

visando melhorá-la em parceria com os sujeitos colaboradores envolvidos na 

problemática. A expressão pesquisa-ação não é nova, ela foi usada pela primeira 

vez por Kurt Lewin, nos anos 40. Ele criou a forma de pesquisa sobre as relações 

humanas com atenção especial tanto aos problemas de mudanças de atitudes e 

julgamentos (juízo de valor), como à melhora da qualidade dessas relações como 

consequência de sua própria investigação (PEREIRA, 2003). 

Os princípios da pesquisa-ação estabelecidos por Kurt Lewin, e o que 

caracterizam seu aspecto inovador, foram: o caráter participativo, o impulso 

democrático e a contribuição à mudança social (apud PEREIRA, 2003). Nesta 

perspectiva a pesquisa desenvolvida junto às professoras de Arte, foi investigada 

com fidelidade para com os acontecimentos das dificuldades e obstáculos do ensino 

de Arte no dia a dia das mesmas e isso contribuiu para a reflexão, ação e nova 

reflexão. Ibiapina (2008) concebe que a pesquisa-ação se dá como um 

posicionamento realista da ação, sempre seguida por uma reflexão autocrítica 

objetiva e uma avaliação de resultados, ou seja, um ciclo de uma ação com 

investigação e de uma investigação com ação.  

A necessidade de uma intervenção para melhoria da prática docente e o 

ensino da Arte na escola, é urgente.  

 
O principal objetivo dos trabalhos produzidos nessa perspectiva é o de 
aprofundar a compreensão e interpretação da prática docente com a 
intenção de fortalecer, isto é, de dar mais poder (empoewrment) para que 
esses profissionais possam se emancipar. (IBIAPINA, 2008, p. 11) 
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A investigação utilizando a pesquisa-ação possibilitou o planejamento para a 

construção dos saberes específicos para os docentes sem a formação em Arte. Para 

a autora, é necessário que a pesquisa-ação possa “Contribuir para que os docentes 

se reconheçam como produtores de conhecimentos, da teoria e da prática de 

ensinar, transformando, assim, as compreensões e o próprio contexto do trabalho 

escolar.” (IBIAPINA, 2008, p. 13). 

Para que a investigação seja classificada de pesquisa-ação são necessárias 

três condições, segundo Ibiapina (2008): a colaboração, círculos reflexivos e a 

coprodução de conhecimentos entre pesquisadores e professores. A partir do 

reconhecimento das dificuldades encontradas na prática das professoras, a 

colaboração das mesmas e a reflexão em conjunto tornou mais próspero o trabalho 

docente.  

  A partir da perspectiva que a pesquisa-ação é um meio de produzir 

conhecimento sobre os problemas vividos pelo profissional, com intuito de atingir 

uma melhora da situação, de si mesmo e da coletividade, parte-se do princípio de 

que o professor não é um mero reprodutor e executor de conhecimentos, ele precisa 

ter consciência de seus saberes e trabalho desenvolvido junto aos alunos.  

A pesquisa-ação pode ser definida como (Thiollent, 1985, p. 14): 
 

[...] um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da 
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo. 

 

A pesquisa-ação além de fazer compreender, visou intervir na situação, com 

vistas a modificá-la. O conhecimento visado articulou-se a uma finalidade intencional 

de alteração da situação pesquisada. Assim ao mesmo tempo em que realizamos 

um diagnóstico e a análise de uma determinada situação, a pesquisa-ação propôs 

aos sujeitos envolvidos, mudanças que levaram a um aprimoramento das práticas 

analisadas. 

   

3.3 Descrição do campo e dos sujeitos da pesquisa 

 

A pesquisa se desenvolveu em uma escola estadual, na Zona Sul da cidade 

de Porto Velho-RO. É composta por 64 professores, sendo 52 lotados em sala de 
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aula e 12 lotados em outras funções ou com licença para afastamento das funções, 

01 Supervisora e 02 Orientadores, 01 Diretora e 01 Vice-diretora. 

De acordo com o PPP da escola a estrutura física da escola possui vinte e 

uma (21) salas de aula, uma sala de leitura, Biblioteca, Sala de vídeo, Sala de 

Multimeios, dois Laboratórios de informática cedidos pelo programa de parceria 

através da Operadora de Telefonia OI e PROINFO27; além de um complexo sócio 

educativo oriundo do Projeto Alvorada28, SEDUC-RO e Governo Federal, composto 

por uma Biblioteca, 01 Laboratório de ciências, uma sala para oficinas de trabalho 

(mini auditório), e ainda uma sala de professores, uma sala para Coord. Pedagógica 

e Orientação Educacional, uma sala para Direção escolar, um refeitório conjugado 

com cozinha e deposito para merenda (climatizados), secretaria, Sala do Conselho 

Escolar, Sala da Banda Musical, Depósito de material, Mini Auditório, sala de 

material para os funcionários de apoio, banheiros masculinos e femininos para 

funcionários e alunos.       

Esta escola é uma das maiores da cidade, localizada nesta região, atendendo 

o público circunvizinho e bairros próximos.  

A escola é composta por turmas do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental e 

1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio. Sendo que o período matutino atende do 6º ao 8º 

ano do Ensino Fundamental, e o período vespertino atende o 9º ano e o Ensino 

Médio. Ainda conta com turmas noturnas do segmento EJA e Projeto Salto.29 O 

número de alunos se constitui de acordo com o quadro a seguir: 

 
 
 
Quadro 1 – Quantidade de alunos matriculados em 2017, na primeira 

escola pesquisada. 

                                            
27 Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo): É um programa educacional com o 
objetivo de promover o uso pedagógico da informática na rede pública de educação básica. O 
programa leva às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais. 
<http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-a-distancia-sp-2090341739/programas-e-
acoes?id=244> Acesso em jul. de 2017. 
28 É um Projeto do Governo Federal que conta com a parceria dos governos estaduais e municipais e 
a sociedade civil organizada, buscando criar as condições necessárias para reduzir a pobreza e as 
desigualdades regionais do País. As diretrizes básicas do Projeto Alvorada foram estabelecidas no 
Decreto no 3.769, de 08 de março de 2001.                                       
Fonte: <http://www.mds.gov.br/relcrys/alvorada/apresentacao.htm> Acesso em jul. de 2017. 
29 O Projeto Salto é uma ação da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) em parceria com a 
Fundação Roberto Marinho para corrigir a distorção idade/ano dos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental das escolas estaduais de Rondônia e garantir a qualidade de ensino e continuação da 
escolaridade. Fonte: <http://www.seduc.ro.gov.br/portal/index.php/noticias-all/1234-mais-de-200-
participam-da-2-formacao-continuada-do-projeto-salto.html> Acesso em jul. de 2017. 
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Quadro 1 – Alunos 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do campo da pesquisa – secretaria da 

escola. 

 

 

Conforme relato da atual supervisora, o número de turmas foi reduzido no 

segundo semestre do ano de 2017 a partir de normas da SEDUC. Segundo a 

mesma, foi determinado que as turmas com menos de trinta alunos seriam extintas e 

complementariam, formando outras turmas. Então a escola passou a ter turmas com 

quarenta alunos em média. Foram extintas três turmas do período matutino, pois 

possuía vinte turmas pela manhã no primeiro semestre e agora, no segundo 

semestre, possui dezessete turmas. O turno vespertino foi reduzido em uma turma, 

eram vinte turmas no primeiro semestre e agora no segundo está com dezenove 

turmas. 

Quanto à disciplina de Arte, conforme a folha do Plano de Ensino 

(RONDÔNIA, 2017), disponibilizado pela supervisora e arquivado na pasta das 

ementas das disciplinas da escola, consta que apenas a turma 1º F possui professor 

desta disciplina e que até o momento a docente não entregou a ementa que utiliza 

em suas aulas, pois a professora chegou à escola em meados do primeiro bimestre, 

acarretando a não confecção do Plano anual da Disciplina. O documento relata que 

Arte serve de complemento de carga horária da docente citada e que a mesma 

leciona Geografia. 

 
Quantidade de alunos matriculados no Ensino Fundamental e Médio  

Matutino Vespertino Noturno 

6º ANO 166 9º ANO 210 1º ANO 41 

7º ANO 194 1º ANO 220 2º ANO 41 

8º ANO  185 2º ANO  137 3º ANO 39 

  3º ANO 115   

576   682  121 

Total: 1377 alunos  
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Este documento é assinado pela supervisora da escola para justificar a 

ausência das ementas. 

Conforme relato da supervisora, o professor produz a ementa das disciplinas 

que leciona, a exemplo na disciplina de Arte, as quais ele é lotado. 

Segundo a explicação da diretora, os alunos estão sem disciplina de arte 

desde o início do ano. Apenas algumas turmas possuem Arte, porém com 

professores que lecionam em outras áreas e que complementam a carga horária 

com a disciplina de Arte. No relato da supervisora, os professores lotados em sala e 

que ministram as aulas de Arte têm formação em História, Geografia, Química, 

Língua Portuguesa e Espanhol. 

Os sujeitos colaboradores da pesquisa, no início, foram professores do 

Ensino Fundamental e Médio da primeira escola pesquisada, aqui identificados por 

nomes de pinturas famosas. Segue o quadro dos sujeitos colaboradores: 

 

Quadro 2 – Caracterização dos professores participantes no início da 
pesquisa. 

Identificação dos sujeitos da pesquisa (inicial) 

 
 

Pseudônimo 

 
 

Idade 

 
 

Naturalidade 

 
Formação/ 
Graduação 

 
Tempo 
em sala 
de aula 

Tempo 
que 

ministra 
aula de 

Arte 

MONA LISA 43 anos Pernambuco  Magistério/ 
Pedagogia 

20 anos 03 anos 

GIRASSÓIS 45 anos Alvorada do 
Oeste 

Magistério/ 
Língua 

Portuguesa 

15 anos 15 anos 

A PRIMAVERA 46 anos Rio Branco Língua 
Espanhola 

07 anos 01 ano 

A 
PERSISTÊNCIA 
DA MEMÓRIA 

34 anos Porto Velho Língua 
Portuguesa 

15 anos 08 anos 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do campo de pesquisa - entrevistas. 

 

 

A professora “Mona Lisa” tem graduação em Pedagogia, nascida em 

Pernambuco, na cidade de Garanhuns, leciona há vinte anos, porém há sete anos 

está na escola da pesquisa e há três anos leciona Arte, sempre no Nono Ano e 
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Ensino Médio. A professora “Os Girassóis”, tem 45 anos, é formada em Língua 

Portuguesa, nascida em Alvorada do Oeste e leciona há quinze anos no Ensino 

Fundamental, incluindo a disciplina de Arte. A professora “A Primavera”, tem 46 

anos de idade é formada em Letras com Habilitação em Espanhol, nascida na 

cidade de Rio Branco, leciona há sete anos na escola pesquisada e sempre leciona 

no Nono ano e Ensino Médio, inclusive Arte. A professora “A Persistência da 

Memória”, tem 34 anos de idade, é formada em Língua Portuguesa, é nascida em 

Porto Velho e Leciona há quinze anos e há oito leciona Arte. Todas concordaram em 

participar da pesquisa colaborativa, porém com o passar do tempo foram se 

afastando da pesquisa e não deram retorno.  

No início, ou seja, na entrevista, todas participaram. Concederam a entrevista 

de forma satisfatória.  

A partir do primeiro círculo reflexivo, onde fizemos a leitura dos textos e 

reflexões, apenas duas professoras participaram: A Mona Lisa e Os Girassóis. A 

partir desse período, não retornaram as atividades desenvolvidas, sendo necessário 

buscar outras participantes em outra escola. 

 Doravante novas professoras colaboradoras, foram convidadas e gentilmente 

aceitaram o convite, participando de forma efetiva dos círculos reflexivos e 

complementando e finalizando a pesquisa por meio de leitura dos textos, 

discussões, produção dos planos de aula, relatos sobre os textos estudados e 

realização dos planos de aula na prática docente. A partir daqui o quadro dos 

sujeitos participantes da pesquisa passou ter a configuração descrita no quadro 

abaixo: 

 

Quadro 3 – Caracterização final dos professores participantes da pesquisa. 

 

Identificação dos sujeitos da pesquisa (Final) 

 

 

Pseudônimo 

 

 

Idade 

 

 

Naturalidade 

 

Formação/ 

Graduação 

 

Tempo 

em sala 

de aula 

Tempo em 

que 

ministra 

aula de 

Arte 

MONA LISA 43 anos Pernambuco  Magistério/ 20 anos 03 anos 
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Pedagogia 

GIRASSÓIS 45 anos Alvorada do 

Oeste 

Magistério/ 

Língua 

Portuguesa 

15 anos 15 anos 

A PRIMAVERA 46 anos Rio Branco Língua 

Espanhola 

07 anos 01 ano 

A 

PERSISTÊNCIA 

DA MEMÓRIA 

34 anos Porto Velho Língua 

Portuguesa 

15 anos 08 anos 

NOITE 

ESTRELADA 

34 anos Ceará Língua 

Portuguesa 

03 anos 03 anos 

ABAPORU 37 anos Rio Branco Língua 

Portuguesa 

09 anos 09 anos 

A DANÇA 41 anos Porto Velho Magistério/ 

História 

23 anos 10 anos 

  

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora a partir das informações colhidas nas entrevistas. 

 

De acordo com a entrevista individual no quadro final acima demonstrado, a 

professora “Noite Estrelada”, nasceu no Ceará, tem 34 anos de idade, tem formação 

em Língua Portuguesa, há três anos leciona e leciona inclusive a disciplina de Arte. 

A colaboradora “Abaporu” é nascida em Rio Branco e tem 37 anos de idade, 

formada em Língua Portuguesa, leciona há nove anos e o mesmo tempo leciona a 

disciplina de Arte. A professora “A Dança”, tem 41 anos de idade, é nascida em 

Porto Velho, possui formação em História, já leciona há vinte e três anos e há dez 

anos leciona Arte. Todas foram convidadas formalmente e aceitaram participar da 

pesquisa. Foi percebido grande interesse das mesmas. Possuíam uma sede de 

saber e conhecer conteúdos e métodos do ensino da Arte. O que tornou a pesquisa 

mais rica e prazerosa. 

  

3.4 Instrumentos de pesquisa e coleta de dados 

 

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas, com roteiro previamente 

elaborado e individual, de pesquisa documental, de observação da prática 
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pedagógica, com a finalidade de analisar as experiências enquanto professores que 

lecionam a disciplina de arte e suas dificuldades nessa atuação, e também de 

círculos reflexivos, onde a prática e a teoria do ensino de Arte foram observadas, 

discutidas, planejadas e aplicadas.  

 

3.4.1 Entrevistas  

  

A entrevista é um dos instrumentos básicos para a coleta de dados. Para 

Lakatos (2011), a entrevista trata-se de uma conversa oral entre duas pessoas, das 

quais uma delas é o entrevistador e a outra o entrevistado. [...] têm um objetivo, ou 

seja, a obtenção de informações importantes e de compreender as perspectivas e 

experiências das pessoas entrevistadas. O nosso principal interesse no emprego da 

entrevista foi conhecer o significado que as entrevistadas, dão aos fenômenos e 

eventos ligados ao mundo do ensino da Arte questionando-as sobre os 

conhecimentos prévios relacionados aos conteúdos de arte; qual a ligação da arte 

em suas vidas no cotidiano, com a frequentação em ambientes artísticos e contato 

com técnicas e materiais artísticos; quais as memórias afetivas ligadas ao ensino de 

arte, etc. Nesse caso Lakatos (2011), afirma que a entrevista permite o tratamento 

de assuntos de caráter pessoal que, com o auxílio de um roteiro simples, guia o 

entrevistador pelos principais tópicos relevantes à pesquisa, resultando nas coletas 

dos dados investigados. 

A entrevista realizada com as professoras apoiou-se em um questionário 

previamente elaborado como guia, porém se fez com descontração e sem 

sequencias rígidas. Todas foram individuais e gravadas, depois transcritas a fim da 

análise dos dados coletados e divisão das categorias, conforme Bardin (1977).  

As entrevistas foram realizadas na escola pesquisada, em dias e horários 

diferentes, de acordo com a disponibilidade de cada professora, em sala de aula que 

naquele momento, estava vazia ou na biblioteca das escolas. As entrevistadas foram  

professoras das escolas colaboradora da pesquisa. Todas lecionam Arte no ensino 

fundamental e/ ou ensino médio, e não possuem formação em nenhuma área de 

Arte.  

 

3.4.2 Pesquisa documental 
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 Sendo uma técnica decisiva para a pesquisa em ciências sociais e humanas, 

a Análise Documental é indispensável porque a maior parte das fontes escritas – ou 

não – são quase sempre a base do trabalho de investigação; é aquela realizada a 

partir de documentos, contemporâneos ou retrospectivos, considerados 

cientificamente autênticos. 

 A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa 

qualitativa, seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja 

desvelando aspectos novos de um tema ou problema (Ludke e André, 1986). 

Os documentos representam uma rica fonte de dados e, nesta perspectiva, 

podemos definir a pesquisa documental como sendo àquela que busca o exame de 

materiais e no nosso caso, relacionados à educação e o currículo de arte. 

A pesquisa documental foi realizada junto à escola para identificação dos 

dados particulares de identificação da instituição e as ementas da disciplina de arte 

do Ensino Fundamental e Médio da Escola pesquisada. Foi feito também um estudo 

em documentos legais, tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais; As 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica (2013); As Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LEI Nº 9.394); O Referencial Curricular para as 

escolas do Estado de Rondônia.  

  

3.4.3 Observação participante da prática pedagógica 

 

 A prática pedagógica é entendida na percepção de GIMENO SACRISTÁN 

(1999) como uma ação do professor no espaço de sala de aula.  

A prática dos sujeitos participantes da pesquisa foi utilizada durante a 

execução dos planos de aula elaborado pelos mesmos, com a orientação da 

pesquisadora, durante a aula prática de Artes Visuais. 

  

3.4.4 Círculos reflexivos 

 

Os Círculos reflexivos são conversas guiadas cuja finalidade é para mostrar 

como se constrói bases para determinado assunto. Para fazer isso, pessoas são 

envolvidas na dinâmica reflexiva. Um Círculo reflexivo é, então, um espaço 

constituído de pessoas convidadas a refletir e conversar, ouvindo a outros e 

tomando pontos de vista sobre um tema, neste caso sobre a colaboração nas 
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práticas pedagógicas, pois “o trabalho conjunto e colaborativo oferece condições de 

troca, de intercambio e de introdução de cultura movida por objetivos comuns de 

transformar o cotidiano escolar”. (IBIAPINA, 2008, p.46). 

O importante no Círculo reflexivo é o que acontece com os participantes neste 

espaço relacional quando ouvir o outro, desperta uma postura crítica para consigo 

mesmo. A reflexão é crucial no grupo, pois: 

 

Os indivíduos se tornam mais conscientes em processos reflexivos, 
preferencialmente colaborativos, que motivem o diálogo entre professores e 
entre professores e pesquisadores. Nesse processo, a linguagem assume 
um papel extremamente importante, já que é um instrumento indispensável 
ao aprendizado da colaboração e da reflexividade, uma vez que permite a 
expressão do pensamento abstrato e dos comportamentos, ajudando a 
provocar o salto qualitativo do sensorial ao racional, do não conscientizado 
ao consciente (IBIAPINA, 2011, p. 55).  

 

Libâneo (2011) nos diz que o professor precisa pensar sua prática, ou em 

outros termos, que o professor precisa desenvolver a capacidade reflexiva sobre sua 

própria prática. Essa capacidade implicaria por parte do professor em uma 

intencionalidade e em uma reflexão sobre seu trabalho. Então acrescentamos que o 

professor como profissional, necessita de um pensamento crítico-reflexivo para 

compreender seu próprio pensamento e refletir de modo crítico sobre sua prática. 

 

3.5 A análise de conteúdo 

 

Para a análise dos dados coletados utilizamos o método das categorias de 

Bardin (1977), onde é permitida a classificação dos elementos de significação 

constitutivas da mensagem. Uma espécie de gavetas significativas. A técnica 

consiste em classificar os diferentes elementos nas diversas gavetas segundo 

critérios susceptíveis de fazer surgir um sentido capaz de introduzir numa certa 

ordem na confusão inicial. Depende, no momento da escolha dos critérios de 

classificação, daquilo que se procura ou que se espera encontrar. Bardin (1977), 

define: 

 

A análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás das 
palavras sobre as quais se debruça... visa o conhecimento de variáveis de 
ordem psicológica, sociológica, histórica, etc., por meio de um mecanismo 
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de dedução com base em indicadores reconstruídos a partir de uma 
amostra de mensagens particulares (p. 44). 

 

A análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens. A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção. A categorização tem como 

primeiro objetivo fornecer uma representação simplificada dos dados brutos. 

 

A categorização é uma operação de classificação de elementos 
constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, segundamente, por 
reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente 
definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo 
de elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob 
um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres 
comuns destes elementos. (BARDIN, 1977, p. 119) 

 

O processo classificatório possui uma importância considerável em toda e 

qualquer atividade científica. Classificar os elementos em categorias acarreta a 

investigação do que cada um deles tem em comum com outros. O que vai permitir o 

seu agrupamento, é a parte comum existente entre eles. A autora (1977) explica que 

a seleção de categorias passa pela classificação, agregação e organização de 

elementos que possuem características em comum. A categorização é muito 

utilizada em pesquisas com abordagem qualitativa, cuja perspectiva é o interpretar 

os fatos. Vale ressaltar que as categorias devem estar coerentes com os objetivos 

da pesquisa e com sua problematização principal (BARDIN, 1977 p. 118-20). 

 A categorização consiste na organização dos dados de forma que o 

pesquisador consiga tomar decisões e tirar conclusões a partir deles (GIL, 2002, p. 

134). 

Para se chegar às categorizações, é preciso ler e reler o material obtido até 

que se tenha o domínio de seu conteúdo para, em seguida, contrastá-lo com o 

referencial teórico. Segundo Gil (2002), essas leituras sucessivas possibilitam a 

divisão do material em seus elementos componentes, sem perder de vista sua 

relação com os demais componentes. 

É preciso, portanto, que a análise não se restrinja ao que está explícito no 

material, mas procure desvelar conteúdos implícitos, dimensões contraditórias e 

mesmo aspectos silenciados (LÜDKE, ANDRÉ, 1986). 
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Nas pesquisas qualitativas, o conjunto inicial de categorias em geral é 

reexaminado e modificado sucessivamente, com vista em obter ideais mais 

abrangentes e significativos (GIL, 2002, p. 134). 

Após os instrumentos de coleta dos dados estabelecemos a classificação que 

revelaram as categorias a serem descritas. 
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Figura 4 – Intervenção 

4 DADOS COLETADOS E INTERVENÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Campanha publicitária. 30 

 
 
 
 

 Nesta seção optamos por analisar o conteúdo de todo o material coletado, e 

extrair as temáticas emergentes, estabelecendo uma reflexão fundamentada nos 

autores do referencial teórico. 

Apresentamos, sequencialmente, as principais categorias identificadas 

estabelecendo relação com os instrumentos utilizados na pesquisa. Um mesmo 

instrumento tornou possível identificar mais de uma categoria. Observamos que 

                                            
30 A Intervenção é uma forma de expressão, que acompanha as transformações do mundo, com isso 
surgem novas maneiras de se fazer e criar uma obra de arte. A noção de intervenção é empregada, 
no campo das artes, com múltiplos sentidos, não havendo uma única definição para o termo. 
Intervenção nas artes plásticas, neste sentido, é o acréscimo de elementos em uma obra de arte; ou 
também usado para qualificar o procedimento de promover interferências em imagens, fotografias, 
objetos ou obras de arte preexistentes. Intervenção, nesse caso, possui um sentido semelhante à 
apropriação, contribuição, manipulação, interferência. Colagens, assemblages, montagens, 
fotografias e desenhos são trabalhos que frequentemente se valem desse tipo de procedimento. 
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existe uma integração entre as categorias e que uma está diretamente interligada à 

outra, reforçando-as no momento de contextualização e reflexão dos dados. 

  

4.1 Da categorização da pesquisa e Intervenções na Prática Pedagógica 

 

 A pesquisa foi realizada em duas escolas estaduais, com sete professoras 

que ministram aulas de Arte no Ensino Fundamental e Ensino Médio, na cidade de 

Porto Velho/ RO. 

As temáticas emergentes inferidas na categorização da pesquisa foram: o 

currículo de Arte (especificamente de Artes Visuais) e a prática e os saberes 

docentes no ensino de Arte. 

As categorias serão tratadas conforme os recortes dos instrumentos utilizados 

na pesquisa, ou seja, por meio de fragmentos das entrevistas, fragmentos dos 

documentos estudados e das conclusões dos círculos reflexivos. 

Bardin aponta, para facilitar a interpretação dos dados, que o mesmo deve ser 

dividido por categorias conforme os temas que vão emergindo. A observação inicia 

com os temas que se repetem continuamente. Segundo a autora (p. 35), estes 

podem ser indicadores e se recortam do texto em unidades comparáveis de 

categorização para análise temática e de modalidades de codificação para o registro 

dos dados. Em outras palavras os temas ou palavras que aparecem constantemente 

na coleta de dados, devem ser agrupados formando subgrupos ou categorias. A 

autora (1977) explica que a seleção de categorias passa pela classificação, 

agregação e organização de elementos que possuem características em comum. A 

categorização é muito utilizada em pesquisas com abordagem qualitativa. As 

categorias devem estar coerentes com os objetivos da pesquisa e com sua 

problematização principal (BARDIN, 1977 p. 118-20). Em vista disso iremos discorrer 

sobre cada categoria detectada na pesquisa-ação. 

 

 

4.1.1 O Currículo no ensino das Artes Visuais 

 

A categoria currículo no ensino das Artes Visuais deu-se por motivo de sua 

repetição no decorrer da pesquisa. Sendo a primeira categoria a emergir na coleta 

dos dados durante as entrevistas.  
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Esta categoria foi inferida também na análise documental, onde observamos a 

escassez dos conteúdos de Artes Visuais, trabalhados nos currículos das escolas, 

bem como a sede de conhecimento, observados nos comentários e discussões dos 

círculos reflexivos. 

Segundo Moreira e Candau (2008) o currículo relaciona-se com as 

experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a 

relações sociais, e que contribuem para a construção das identidades de nossos 

estudantes. Associa-se ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com 

intenções educativas. É a concretização, a viabilização das intenções e das 

orientações expressas no projeto pedagógico, ou seja, é tudo o que se espera que 

seja aprendido e ensinado na escola. 

 Podemos ressaltar que Currículo, segundo Libâneo et al (2003), é: 

 

[...] o conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos (saberes, 
competências, representações, tendências, valores) transmitidos (de modo 
explícito ou implícito) nas práticas pedagógicas e nas situações de 
escolarização, isto é, tudo aquilo a que poderíamos chamar de dimensão 
cognitiva e cultural da educação escolar (p. 263).  
  

 

Sendo assim, o currículo é o conjunto de disciplinas, resultados de 

aprendizagens pretendidas, experiências que devem ser proporcionadas aos 

estudantes, princípios orientadores da prática, seleção e organização da cultura.  

Enviesando nas trilhas da cultura, uma das atribuições de conhecimento por 

meio do currículo, discorremos a partir de agora, sobre currículo e cultura.  

Para Moreira e Candau (2008) os conceitos de cultura podem ser 

classificados em cinco sentidos observados a seguir: O primeiro e mais antigo 

significado de cultura encontra-se na literatura do século XV, em que a palavra se 

refere a cultivo da terra, de plantações e de animais. É nesse sentido que 

entendemos palavras como agricultura, floricultura, suinocultura.  

O segundo significado emerge no início do século XVI, ampliando a ideia de 

cultivo da terra e de animais para a mente humana. Ou seja, passa-se a falar em 

mente humana cultivada, afirmando-se mesmo que somente alguns indivíduos, 

grupos ou classes sociais apresentam mentes e maneiras cultivadas e que somente 

algumas nações apresentam elevado padrão de cultura ou civilização. No século 

XVIII, consolida-se o caráter classista da ideia de cultura, evidente na ideia de que 
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somente as classes privilegiadas da sociedade europeia atingiriam o nível de 

refinamento que as caracterizaria como cultas. 

O sentido de cultura, que ainda hoje a associa às Artes, tem suas origens 

nessa segunda concepção: cultura, como as elites a concebem, relacionando-se ao 

bem apreciar música, literatura, cinema, teatro, pintura, escultura, filosofia, etc.  

Encontramos vestígios dessa concepção tanto em alguns de nossos atuais 

currículos como em textos que se escrevem sobre currículo. 

No século XX, a noção de cultura passa a incluir a cultura popular, que hoje 

então, foi afetado pelos conteúdos dos meios de comunicação de massa. 

Verdadeiros conflitos entre os significados de cultura elevada e de cultura popular 

ficaram acirrados, levando o uso do termo cultura que se marca por valorizações e 

avaliações.  

O currículo contém escolhas que se fazem em um vasto leque de 

possibilidades e que consiste em importante fator de seleção da cultura, portanto 

podemos considerá-lo como um conjunto de práticas que produzem significados. É o 

espaço em que se concentram e se desdobram as lutas em torno dos diferentes 

significados sobre o social e o político. É por meio do currículo que certos grupos 

sociais, especialmente os dominantes, expressam sua visão de mundo, seu projeto 

social, sua “verdade”. Consequentemente o currículo é um dispositivo de grande 

efeito no processo de construção da identidade do estudante. 

Um terceiro sentido da palavra cultura foi originado no Iluminismo e se 

associa a um processo secular geral de desenvolvimento social. Esse significado é 

comum nas ciências sociais, sugerindo a crença em um processo harmônico de 

desenvolvimento da humanidade, constituído por etapas claramente definidas, pelo 

qual todas as sociedades inevitavelmente passam.  

O quarto sentido, a palavra “culturas” (no plural) corresponde aos diversos 

modos de vida, valores e significados compartilhados por diferentes grupos (nações, 

classes sociais, grupos étnicos, culturas regionais, geracionais, de gênero, etc.) e 

períodos históricos. Trata-se de uma visão antropológica de cultura, em que se 

enfatizam os significados que os grupos compartilham, ou seja, os conteúdos 

culturais. A expressão dessa concepção, no currículo, poderá evidenciar-se no 

respeito e no acolhimento das manifestações culturais dos (as) estudantes, por mais 

desprestigiadas que sejam (MOREIRA; CANDAU, 2008, p.27). 
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O quinto sentido de cultura deriva da antropologia social e também se refere a 

significados compartilhados, constatado por Candau e Moreira (2008, p.27) quando 

se referem: 

Nesse enfoque, coisas e eventos do mundo natural existem, mas não 
apresentam sentidos intrínsecos: os significados são atribuídos a partir da 
linguagem. Quando um grupo compartilha uma cultura, compartilha um 
conjunto de significados, construídos, ensinados e aprendidos nas práticas 
de utilização da linguagem. 

 

Diferentemente da concepção anterior, este sentido ressalta a dimensão 

simbólica, o que a cultura faz, em vez de acentuar o que a cultura é, ou seja, um 

conjunto de práticas por meio das quais os significados são produzidos e 

compartilhados em um grupo. 

O papel do educador no processo curricular é fundamental. Ele é um dos 

grandes artífices da construção dos currículos que se materializam nas escolas e 

nas salas de aula (MOREIRA; CANDAU, 2008, p. 19). Dito isto, a partir daqui nos 

ateremos ao currículo de Arte especificamente. 

Com a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9394/96 o ensino da arte passou a ser obrigatório e as Licenciaturas em Artes foram 

reorganizadas por áreas específicas: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, 

retirando o caráter polivalente dos antigos cursos de Licenciatura em Educação 

Artística. Foi também alterada a denominação da área de Artes Plásticas para Artes 

Visuais. Tal alteração deve-se ao entendimento que o novo termo é mais abrangente 

por incorporar às modalidades tradicionais, disciplinas novas (informação coletada 

no PPC do curso de Licenciatura em Artes Visuais da UNIR). 

O currículo do ensino de Arte está centrado nas linguagens: Artes Visuais, 

Dança, Música e Teatro, porém nos deteremos ao currículo de Arte Visuais, 

essência da nossa pesquisa. 

A Base Nacional Comum Curricular (2017) propõe a abordagem das 

linguagens em Arte articulando seis dimensões do conhecimento que de forma 

indissociável e simultânea caracterizam a singularidade da experiência artística. Não 

se trata de eixos temáticos ou categorias, mas de linhas maleáveis que se 

interpenetram, constituindo a especificidade da construção do conhecimento em Arte 

na escola. Não há hierarquia entre as dimensões, tampouco uma ordem para se 

trabalhar com cada uma no campo pedagógico. São elas: a criação, a crítica, a 

estesia, a expressão, a fruição e a reflexão. A BNCC nos diz que a referência a 
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essas dimensões busca facilitar o processo de ensino e aprendizagem em Arte. E 

assim define as Artes Visuais:  

 

As Artes visuais são os processos e produtos artísticos e culturais, nos 
diversos tempos históricos e contextos sociais, que têm a expressão visual 
como elemento de comunicação. Essas manifestações resultam de 
explorações plurais e transformações de materiais, de recursos tecnológicos 
e de apropriações da cultura cotidiana. As Artes visuais possibilitam aos 
alunos explorar múltiplas culturas visuais, dialogar com as diferenças e 
conhecer outros espaços e possibilidades inventivas e expressivas, de 
modo a ampliar os limites escolares e criar novas formas de interação 
artística e de produção cultural, sejam elas concretas, sejam elas simbólicas 
(BNCC, 2017, p. 155). 

 

O mundo atual caracteriza-se por uma utilização da visualidade em 

quantidades inigualáveis na história, criando um universo de exposição múltipla para 

as pessoas, o que leva a necessidade de uma educação para saber perceber e 

distinguir sentimentos, sensações, ideias e qualidades. Por isso o estudo das 

visualidades deve ser integrado nos projetos educacionais. Tal aprendizagem 

favorece compreensões mais amplas, levando o aluno a desenvolver sua 

sensibilidade, afetividade e seus conceitos e se posicionando criticamente nos 

informa os Parâmetros Curriculares Nacionais em Arte.  

A educação em Artes Visuais demanda trabalho informado sobre os 

conteúdos e experiências relacionadas aos materiais, às técnicas e às formas 

visuais de diversos momentos da história, inclusive contemporâneo. A escola deve 

exercer esse papel, contribuindo de forma significativa para que o aluno conviva com 

um amplo conjunto de experiências para aprender e criar, articulando percepção, 

imaginação sensibilidade, conhecimento e produção artística pessoal e coletiva.  

 

 

4.1.1.1 Documentos oficiais da escola 
 

 

Os documentos oficiais da escola analisados na pesquisa foram o Projeto 

Político Pedagógico – PPP e o Plano de Curso Anual da disciplina de Arte do Ensino 

Fundamental. Neles fizemos uma relação com as entrevistas e aos conteúdos 

obtidos nos círculos reflexivos para obtenção dos resultados. 

 A definição das concepções da escola, relativa à sociedade, que pretendem 

construir, diz o seguinte: 
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A escola é um espaço educativo pautado na crença da inovação, 
criatividade, compromisso e ética em todos os serviços que presta à 
sociedade em que está inserida. Diante dos complexos problemas que essa 
mesma sociedade enfrenta, a aquisição de valores básicos por nossos 
educandos ficam condicionados à aplicação de medidas eficazes por parte 
do poder público no sentido de neutralizar quaisquer resultados negativos 
que possam interferir na busca pela excelência. Portanto, se faz necessário 
uma escola com identidade própria, definida e discutida a partir de práticas 
pedagógicas democráticas, participativas e representativas dos reais 
interesses e necessidades de sua comunidade. A busca pela inovação e 
criatividade da equipe é o que vai proporcionar um espaço na escola onde 
educador e educandos sejam provocados e estimulados a participar de 
projetos que lhes permitam expressar suas ideias e opiniões, buscando a 
transformação do estático para o diálogo dinâmico e participativo (p. 24). 

 

E quanto ao cidadão que pretendem construir, descreve: 

 

O cidadão que queremos ajudar a construir é um cidadão consciente, 
motivado a aprender, a socializar seus saberes e experiências acumulados 
e a valorizar todos os conhecimentos já produzidos pela humanidade e a 
construir novos conhecimentos necessários ao seu desenvolvimento 
intelectual, político-social, humanístico e de preparação para a sua 
profissionalização. 
 
Queremos formar educandos com sonhos criativos, ousados, dinâmicos, 
autênticos, justos, críticos, sensíveis, capazes de transformar os 
conhecimentos e aprendizagens construídas em bens inestimáveis na 
definição de seus projetos de vida, pessoais, profissionais e sociais e assim 
se construir como ente social protagonista de seu próprio destino e do 
destino da sociedade a qual faz parte, respeitando as necessidades e 
capacidades individuais e coletivas (p. 25). 

 

A missão da escola, descrita no documento, é oferecer um ensino de 

qualidade que possibilite o desenvolvimento do senso crítico, que respeite e valorize 

o ser humano em seus princípios: igualdade, liberdade, solidariedade, participação e 

diversidade, buscando inovar os meios de aprendizagem na construção do 

conhecimento.  

A visão da escola é ser referência em educação de qualidade, fundamentada 

em princípios éticos, morais, sociais e intelectuais, formando cidadãos críticos, 

autônomos, participativos e capazes de promover mudanças proativas na 

construção de uma sociedade justa e humana. 

Os valores da escola estão fundamentados no respeito, na ética, na 

competência, na inovação, no comprometimento, na humanização, na solidariedade, 

na parceria, na criatividade, na credibilidade e na transparência. 
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Observando criticamente as concepções da escola, destacamos que não são 

mencionados valores culturais, artísticos ou estéticos em nenhum momento do 

documento.  A única ligação à Arte que constatamos foi a citação referente à 

criatividade. 

Na matriz curricular da escola, a carga horária da disciplina Arte, é composta 

por um tempo de aula de 45 minutos, nos anos finais do Ensino Fundamental, ou 

seja, do 6º ao 9º ano. 

 Na visita à escola e em conversa nos círculos reflexivos questionamos sobre 

as ementas da disciplina de Arte da escola. Apresentaram apenas o plano de curso 

anual do 6º e do 7º anos. Estes planos foram elaborados pela professora Noite 

Estrelada, que possui formação em Língua Portuguesa e que ministra aula de Arte. 

 A mesma relatou que cada professor elabora seu plano de curso anual e 

entrega para a supervisora. Porém constatamos que apenas esta professora 

entregou o plano anual de Arte em 2017.  

O plano anual está estruturado em objetivo, competências, conteúdos, 

habilidades, estratégias, recursos didáticos, avaliação e referências. Por meio dos 

estudos e análises desses planos pretendemos verificar as conjecturas 

metodológicas utilizadas pelos professores, bem como os conteúdos programáticos 

previstos, objetivos, recursos, métodos de avaliação e bibliografia utilizada.  

A seguir demonstramos o plano anual do 7º ano. 

 

Plano Anual do 7º ano – Professora Noite Estrelada. 
Objetivo Geral: 
Conhecer, refletir e analisar cada linguagem artística no seu contexto 
histórico e sócio cultural, mantendo uma atitude de busca pessoal ou 
coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a investigação, 
a sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir produções artísticas. 
Buscando conhecer materiais, instrumentos e procedimentos variados em 
artes (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), para utilizá-los nos trabalhos 
pessoais e identificá-los culturalmente. Construir uma relação de 
autoconfiança com a produção artística pessoal e os conhecimentos 
estéticos, respeitando a própria produção e a dos colegas no percurso da 
criação. 
Identificar, relacionando as diferentes funções da arte, do trabalho e da 
produção dos artistas, no decorrer da história da humanidade. Compreender 
as relações entre a arte e a realidade, refletindo, investigando, indagando, 
com interesse e curiosidade, exercitando a discussão, a sensibilidade, 
argumentando e apreciando arte de modo sensível. 
Reconhecer as culturas, indígenas e africanas, como algumas das matrizes 
legítimas da cultura brasileira, dessa forma valorizando a própria identidade 
étnica, fortalecendo a autoestima.                                                                       

 
Competências: 
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Criar, articulando percepção, imaginação, sensibilidade, conhecimento e 
produção artística pessoal e em grupo; 
Identificar formas visuais, no trabalho frequente de relações entre elementos 
que as compõem, como ponto, linha, plano, cor, textura, movimento e ritmo; 
Representar ideias, emoções, sensações por meio das artes visuais, do 
teatro, da dança e da música; 
Identificar as relações entre Arte e outras áreas de conhecimentos humanos 
(Educação Física, nos Projeto de danças e ritmos e Língua Portuguesa no 
roteiro adaptado), estabelecendo as conexões entre elas, sabendo utilizar 
tais áreas nos trabalhos pessoais e coletivos;  
Construir uma relação de cooperação, respeito, diálogo e valorização das 
diversas escolhas e possibilidades de interpretação e de criação, em 
relação aos colegas;  
Apreciar a Cultura Nordestina, estabelecendo sua relação com as outras 
modalidades artísticas e as demais áreas do conhecimento;  
Definir o conceito de Arte e belo;  
Identificar cores quentes, frias, primárias e secundárias;  
Utilizar técnicas de pintura em sua produção pessoal; Apreciar músicas e 
seu contexto histórico.  

 
Conteúdos: 
1o BIMESTRE: Linear, Pictórico, Abstrato, Figurativo, Bidimensional, 
Tridimensional, Ver e olhar, Estilos, Livre expressão, Realista e moderno, 
Memórias. 
2o BIMESTRE: Linear, Pictórico, Abstrato, Figurativo, Bidimensional, 
Tridimensional, Ver e olhar, Estilos, Livre expressão, Realista e moderno, 
Memórias.  
3o BIMESTRE: Linear, Pictórico, Abstrato, Figurativo, Bidimensional, 
Tridimensional, Arte, Estética, Artesanato, Patrimônio, Meio ambiente, 
Preservação, Diversidade cultural, mitos e lendas.  
4o BIMESTRE: Linear, Pictórico, Abstrato, Figurativo, Bidimensional, 
Tridimensional, Arte, Estética, Artesanato, Patrimônio, Meio ambiente, 
Preservação, Diversidade cultural, mitos e lendas. 

 
Habilidades: 
Desenvolver habilidade crítica para a leitura e releitura de imagens e obras 
de arte. 
Perceber a escola como um universo possível para expressarem seu 
discurso, seu olhar sobre o mundo e suas produções e criações. 
Saber posicionar-se individualmente em relação às produções de artes 
visuais contemporâneas, sendo capaz de formular críticas bem 
fundamentadas. 
Reconhecer os elementos estruturais e composicionais das obras de arte e 
aplica-los em seus trabalhos. 
Sensibilizar olhares para a arte e para o ambiente em que vivemos. 
Produzir imagens gráficas a partir de diferentes situações, materiais e 
repertórios. 
Refletir sobre o meio ambiente e o papel social do artista. 
Trabalhar artisticamente a partir de uma imagem fotográfica. 
Aprender a narrar usando imagens e palavras; 
Conhecer os recursos expressivos das HQs. 
Reconhecer os princípios básicos de composição visual e aplicá-los à 
fotografia. 
Discutir a técnica de autorretrato na pintura e conhecer as características do 
trabalho de Frida Kahlo e Andy Warhol. 
Refletir sobre os objetos tridimensionais a sua volta. 

 
Estratégias: 
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Atividades exploratórias com Desenho em suportes de diversos materiais e 
tamanhos (papel, cartão, cartolina, papelão, madeira, tecido, folhas ou fibras 
naturais), materiais gráficos (lápis, caneta, giz, carvão etc.) e não gráficos 
(linhas, arames e barbantes).  
Atividades exploratórias com Pintura com diferentes instrumentos sejam 
convencionais (pincéis redondos e chatos) ou confeccionados na própria 
escola (tecido, espuma, pequenos galhos secos e cascas de árvore) em 
diversos suportes convencionais ou outros não convencionais (sobras 
industriais diversas e objetos domésticos quebrados).  
Atividades exploratórias com Colagem com cola branca, goma arábica, cola 
e farinha, cola bastão, materiais como papel, papelão, tecido, serragem, 
areia, vegetais e materiais de reaproveitamento (sucata). Atividades 
exploratórias com Modelagem com argila, barro natural ou massa plástica, 
apenas com as mãos ou com auxílio de ferramentas (palitos).  
Construção com sucata caseira (embalagens de plástico, papel e papelão), 
de sobras industriais (madeira, papelão ou metal) ou materiais naturais 
(sementes, fibras, vegetais), usando diferentes materiais ligantes.  
Situações de elaboração de cartazes ou painéis explicativos com o registro 
dos elementos da linguagem visual e alguns procedimentos e técnicas 
utilizadas nos trabalhos apreciados.  
Realização de atividades que envolvam produção individual e coletiva na 
linguagem da gravura, em que o aluno possa manifestar seus temas e 
assuntos de interesse, através da experimentação e pesquisa em artes 
visuais.   
Situações de produção individual e coletiva, a partir de propostas de 
trabalho que tragam desafios de exploração da linguagem visual da 
impressão e da gravura (ponto, linha, plano, volume, forma, textura e cor).   
Situações de criação individual e coletiva nas linguagens escolhidas, a partir 
de discussões que surjam da apreciação de produtos culturais pertinentes à 
temática trabalhada, sempre evitando a cópia e a “releitura”, permitindo a 
incorporação de novas formas de expressão.  
Elaboração de monotipias sobre suporte de diversos tamanhos para 
exploração das tintas, possibilitando a descoberta de novas cores, tanto 
adicionando tinta como retirando ou raspando a tinta da matriz;  
Elaboração de monotipias coletivas de grandes painéis usando como matriz 
as mesas de trabalho ou outros suportes, com tema previamente elaborado 
pelos alunos, a partir de conversa e leitura de reproduções de obras de arte.  
Produção de gravura em matriz de papelão ondulado; produção de gravura 
em matriz de isopor; produção de gravura a partir de relevo de diversos 
materiais colados sobre suportes diversos, como madeira, papelão etc. (por 
exemplo, cortiça, esponja, bucha, lã, barbante, botões, tecidos, folhas, 
galhos, palitos de dente etc.);  
Experimentação de impressões com tintas a base de óleo e de água (por 
exemplo, aquarela, guache, têmpera de ovo, tinta a óleo, tinta tipográfica); 
Experimentação do uso de médiuns para a monotipia, colocadas sobre a 
superfície antes das tintas à base d’água (por exemplo, gel de cabelo, goma 
feita com farinha de arroz etc.);  
Realização de atividade com uso de carimbeiras para “desenhar” com suas 
impressões digitais; Frotagem: busca de texturas com papel e giz de cera. 
  

 Recursos Didáticos: 

Textos, quadro branco, giz de cera, lápis de cor, tinta, cartolina, EVA, cola, 
pincel, papel A4, matérias para trabalhos artísticos, sucatas, matérias 
artesanais e didáticos. 
 
Avaliação: 
Prevalecerá a avaliação contínua como orienta a LDB. 
Para fins de verificação, serão adotados os seguintes instrumentos e pesos 
na composição do processo avaliativo: 
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A - Avaliações, observações, registros e análises de como o aluno percebe 
e utiliza a sequência de procedimentos de desenho, pintura, modelagem, 
colagem, construção, gravura e fotografia; E os demais conteúdos ensinos 
nos bimestres – peso 50 %. 
B - Demais atividades desenvolvidas durante os estudos, tais como: 
amostras culturais, exposições, Elaboração de murais, apresentações orais, 
participações em feiras ou eventos integrantes do calendário escolar, 
trabalhos e pesquisas, produção de obras artísticas ou apresentações de 
músicas e danças – peso 50 %. (Fonte: Plano anual da disciplina de Arte) 
 

  

 O Plano Anual do 6º ano segue a mesma escrita, como num processo de 

copiar e colar o texto e apenas as habilidades são diferentes do Plano Anual do 7º 

ano. As Habilidades do 6º ano registradas são: 

 

5- Habilidades: 
Desenvolver habilidade crítica para a leitura e releitura de imagens e obras 
de arte. 
Perceber a escola como um universo possível para expressarem seu 
discurso, seu olhar sobre o mundo e suas produções e criações. 
Saber posicionar-se individualmente em relação às produções de artes 
visuais contemporâneas, sendo capaz de formular críticas bem 
fundamentadas. 
Reconhecer os elementos estruturais e composicionais das obras de arte e 
aplicá-los em seus trabalhos. 
Sensibilizar olhares para a arte e para o ambiente em que vivemos. 
Produzir imagens gráficas a partir de diferentes situações, materiais e 
repertórios. (Fonte: Plano anual da disciplina de Arte) 
 

 

Analisando o Plano Anual da disciplina, à primeira vista, não verificamos 

problemas, porém se observarmos mais um pouco, percebemos que os conteúdos 

dos bimestres estão repetitivos, todos os itens se repetem durante os quatro 

bimestres. Não há uma sequência lógica para a construção do conhecimento e 

entendimento dos alunos.  

A estrutura do Ensino Fundamental deve ser consecutiva e crescente, a cada 

ano o conhecimento é mais elaborado que o ano anterior, então é necessário um 

planejamento dos conteúdos para melhor aproveitamento por parte do aluno e que o 

mesmo faça uma interligação entre as séries a cada ano. A Arte tem um conteúdo, é 

uma linguagem presentacional dos sentidos, transmite significados que não podem 

ser transmitidos através de nenhum outro tipo de linguagem, tais como as 

linguagens discursiva e científica (BARBOSA, 2007, p. 16), portanto deve ser bem 

planejada para ser ensinada.  
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Quanto à elaboração do plano anual, as professoras nos informaram que não 

conseguem trabalhar toda a proposta, pois faltam materiais, não possuem apoio da 

gestão, não há espaços adequados e quando os alunos são solicitados para trazer 

material, não trazem. Nem mesmo o livro didático adotado pela escola é utilizado, 

pois como uma das professoras nos informou, os alunos acham o livro muito pesado 

para carregar para escola. Constatamos essas afirmações nos relatos abaixo: 

 

[...] falta material né, a gente tem lutado bastante por material, cópias, lápis 
de cor, lápis de cera, cola, tesoura, até papel. Quando pedimos para trazer, 
nem todos trazem. (Entrevista com a Professora A Primavera, em 
31/03/2017)  
 
[...] aí é ralado né. Não tem apoio. Nós tínhamos, mas esse ano não teve 
mais, ficou difícil, não tem verba, né. (Entrevista com a professora Girassóis, 
em 31/03/2017) 

 
[...] essa é a nossa principal dificuldade, porque até o papel sulfite a gente 
não tem, é negado mesmo, mas assim, eu sempre dou um jeitinho, eu peço 
um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, e na questão da imagem mesmo 
eu jogo tudo para o slide, tem a lousa digital, que dá pra gente trabalhar e 
tem data show também.  Então nesse ponto aí a gente consegue, agora se 
fosse para imprimir colorido, esquece nem impressora colorida tem na 
escola.  
[...] eu mesmo montei um materialzinho, porque se a gente for pedir lápis, 
eu montei, eu tirei dinheiro do meu bolso e montei um materialzinho, um 
material de uso coletivo, até quando eu esqueço o material no armário eles 
dizem: professora cadê o nosso material? Aí eu digo: eu esqueci vou lá 
buscar! Aí eu montei um potezinho com bastante lápis dentro e assim na 
maioria das vezes quando eu não consigo papel sulfite pedindo para um e 
para outro daqui né, peço para supervisão, depois peço para a direção, e 
assim vai, eu compro, tiro do meu bolso, porque eu gosto mais que eles 
estejam fazendo do que ficar aquele vuco-vuco e desistir. Então acaba que 
sai do nosso bolso. (Entrevista com a professora Noite Estrelada, 
10/10/2017) 
 
[...] A ajuda da escola seria importantíssima. Comprar o material, porque a 
escola, como é que ela funciona, ela compra material para o professor, quer 
dizer, o aluno não tem, então se é um lápis para o aluno não tem, se é um 
papel para o aluno, não tem, se é para tirar cópia colorida, alguma coisa, 
não tem, se é para tirar cópia preto e branco é difícil, então tudo é 
complicado e o aluno infelizmente não traz o material, tudo o que eu tenho 
de material de artes quem comprou fui eu. (Entrevista com a professora 
Abaporu, 17/10/2017) 
 

 

Embasados nos dados coletados, concluímos que é praticamente impossível 

o desenvolvimento do plano de curso anual na prática, pois conforme os relatos das 

professoras, não há a mínima condição de realização dessa proposta apresentada, 

no que diz respeito ao objetivo geral, às competências, às habilidades, às 

estratégias, aos recursos didáticos e à avaliação. 
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Outro ponto que observamos com base nas entrevistas e nos círculos 

reflexivos, é o pouco tempo de aula, ou seja, apenas um tempo de aula de 45 

minutos em cada série para trabalhar tudo o que é proposto no plano, mesmo 

porque as professoras relataram que geralmente não lecionam Arte nas mesmas 

turmas que lecionam sua área de formação. Assim, torna-se difícil a aproximação e 

identificação dos alunos nas turmas, pois são de 35 a 40 alunos em sala e as 

mesmas entram apenas uma vez na semana na turma, para ministrar a aula de Arte. 

 

4.1.1.2 Documentos oficiais formais 
 

Fizemos a pesquisa documental a partir dos documentos oficiais do ensino de 

Arte a fim de termos subsídios para analisar os documentos oficiais da escola, bem 

como para transmitir os conhecimentos aos sujeitos da pesquisa durante os círculos 

reflexivos. 

A pesquisa documental também serviu para se traçar uma linha em direção à 

convergência com a Abordagem Triangular do ensino de Arte, que relaciona a 

Leitura de imagens, que inclui as áreas de Crítica e de Estética, bem como o 

questionamento, a busca, a descoberta e o despertar da capacidade crítica dos 

alunos. O Fazer Artístico que é a concepção da produção artística, calcada no 

processo criativo, encarado como interpretação e representação pessoal de 

vivências numa linguagem plástica e é através do fazer, que a criança ou 

adolescente pode descobrir as possibilidades e limitações das linguagens 

expressivas, de seus diferentes materiais e instrumentos. E ainda a 

Contextualização que significa atuar no domínio da História da Arte e outras áreas 

de conhecimento necessárias para determinado programa de ensino. Por meio dela 

é estabelecida a relação interdisciplinar no processo ensino-aprendizagem, onde a 

História da Arte não linear contextualiza a obra no tempo e explica suas 

circunstâncias, como nos explica Rizzi (2002).   

Os documentos pesquisados foram a Base Nacional Comum Curricular, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte, as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Básica e o Referencial Curricular de Rondônia.  

Iniciamos a análise pela BNCC por meio do trecho reproduzido abaixo: 
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A BNCC propõe que a abordagem das linguagens articule seis 
dimensões do conhecimento [...] 
 
Não há nenhuma hierarquia entre essas dimensões, tampouco uma 
ordem para se trabalhar com cada uma no campo pedagógico. 
 
As dimensões são: 
Criação: refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, produzem 
e constroem. Trata-se de uma atitude intencional e investigativa que 
confere materialidade estética a sentimentos, ideias, desejos e 
representações em processos, acontecimentos e produções artísticas 
individuais ou coletivas. Essa dimensão trata do apreender o que está em 
jogo durante o fazer artístico, processo permeado por tomadas de 
decisão, entraves, desafios, conflitos, negociações e inquietações. 
Crítica: refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em direção 
a novas compreensões do espaço em que vivem, com base no 
estabelecimento de relações, por meio do estudo e da pesquisa, entre as 
diversas experiências e manifestações artísticas e culturais vividas e 
conhecidas. Essa dimensão articula ação e pensamento propositivos, 
envolvendo aspectos estéticos, políticos, históricos, filosóficos, sociais, 
econômicos e culturais. 
Estesia: refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao 
espaço, ao tempo, ao som, à ação, às imagens, ao próprio corpo e aos 
diferentes materiais. Essa dimensão articula a sensibilidade e a 
percepção, tomadas como forma de conhecer a si mesmo, o outro e o 
mundo. Nela, o corpo em sua totalidade (emoção, percepção, intuição, 
sensibilidade e intelecto) é o protagonista da experiência. 
Expressão: refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar as 
criações subjetivas por meio de procedimentos artísticos, tanto em âmbito 
individual quanto coletivo. Essa dimensão emerge da experiência artística 
com os elementos constitutivos de cada linguagem, dos seus 
vocabulários específicos e das suas materialidades. 
Fruição: refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura 
para se sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e 
culturais. Essa dimensão implica disponibilidade dos sujeitos para a 
relação continuada com produções artísticas e culturais oriundas das 
mais diversas épocas, lugares e grupos sociais. 
Reflexão: refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações 
sobre as fruições, as experiências e os processos criativos, artísticos e 
culturais. É a atitude de perceber, analisar e interpretar as manifestações 
artísticas e culturais, seja como criador, seja como leitor.  
 
A referência a essas dimensões busca facilitar o processo de ensino e 
aprendizagem em Arte, integrando os conhecimentos do componente 
curricular. Uma vez que os conhecimentos e as experiências artísticas 
são constituídos por materialidades verbais e não verbais, sensíveis, 
corporais, visuais, plásticas e sonoras, é importante levar em conta sua 
natureza vivencial, experiencial e subjetiva. (BNCC, 2017, p. 153) 

 
Nessas unidades, as habilidades são organizadas em dois blocos (1º ao 5º 
ano e 6º ao 9º ano), com o intuito de permitir que os sistemas e as redes de 
ensino, as escolas e os professores organizem seus currículos e suas 
propostas pedagógicas com a devida adequação aos seus contextos. A 
progressão das aprendizagens não está proposta de forma linear, rígida ou 
cumulativa com relação a cada linguagem ou objeto de conhecimento, mas 
propõe um movimento no qual cada nova experiência se relaciona com as 
anteriores e as posteriores na aprendizagem de Arte. (BNCC, 2017, p. 155) 

 
ARTE NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS: UNIDADES 
TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES 
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No Ensino Fundamental – Anos Finais, é preciso assegurar aos alunos a 
ampliação de suas interações com manifestações artísticas e culturais 
nacionais e internacionais, de diferentes épocas e contextos. Essas práticas 
podem ocupar os mais diversos espaços da escola, espraiando-se para o 
seu entorno e favorecendo as relações com a comunidade. 
Além disso, o diferencial dessa fase está na maior sistematização dos 
conhecimentos e na proposição de experiências mais diversificadas em 
relação a cada linguagem, considerando as culturas juvenis. 
Desse modo, espera-se que o componente Arte contribua com o 
aprofundamento das aprendizagens nas diferentes linguagens – e no 
diálogo entre elas e com as outras áreas do conhecimento –, com vistas a 
possibilitar aos estudantes maior autonomia nas experiências e vivências 
artísticas. (BNCC, 2017, p. 155) 
 
 
 

 
 

Quadro 4 – Temáticas, Objetivos e Habilidades de ARTE – 6º AO 9º ANO 

Unidades 
Temáticas 

Objetos de Conhecimento Habilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artes Visuais 

 

 

 

 

 

 

Contextos e práticas 

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar 
formas distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, em obras de artistas 
brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e 
em diferentes matrizes estéticas e culturais, de 
modo a ampliar a experiência com diferentes 
contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a 
percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório imagético. 

(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes 
estilos visuais, contextualizando-os no tempo e 
no espaço. 

(EF69AR03) Analisar situações nas quais as 
linguagens das artes visuais se integram às 
linguagens audiovisuais (cinema, animações, 
vídeos etc.), gráficas (capas de livros, 
ilustrações de textos diversos etc.), 
cenográficas, coreográficas, musicais etc. 

 

Elementos da linguagem 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos 
das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, 
cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento 
etc.) na apreciação de diferentes produções 
artísticas. 

 

Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes 
formas de expressão artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 
modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 
performance etc.). 

 

 

 

Processos de criação 

(EF69AR06) Desenvolver processos de criação 
em artes visuais, com base em temas ou 
interesses artísticos, de modo individual, coletivo 
e colaborativo, fazendo uso de materiais, 
instrumentos e recursos convencionais, 
alternativos e digitais. 
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UNIDADEEMÁTICAS OBJETOS DE (Fonte: BNCC, 2017, p. 164)  

 
 

Ao analisarmos a BNCC verificamos que a mesma estabelece seis dimensões 

para as experiências artísticas: criação, crítica, estesia, expressão, fruição e 

reflexão. Essas dimensões são extensões para o aprendizado em Arte, que se 

articulam de forma a se interpor umas com as outras, constituindo a construção do 

saber em Arte. Relata ainda que os conhecimentos e as experiências artísticas são 

formados por materialidades verbais e não verbais coincidindo com as propostas da 

Abordagem Triangular31 na qual enfatiza que a Arte possui uma 

linguagem presentacional, onde o ser humano consegue transmitir significados que 

não podem ser transmitidos através de das linguagens discursivas (científica ou 

linguística). 

A BNCC relata ainda que a Arte deve contribuir para aprofundar a 

aprendizagem em outras linguagens com o objetivo de autonomia nas experiências 

e vivências artísticas e culturais. 

Quanto aos objetos do conhecimento descritos no quadro acima pensamos 

que não seja possível a realização na prática de todos os itens, pois no cotidiano 

dos professores que lecionam Arte não possui o mínimo de condições para se 

desenvolver o que é proposto na BNCC, pelo menos aqui no Estado de Rondônia, 

onde os professores em sua maioria não possuem formação em Arte e muito menos 

capacitações na área. Esse fato foi apurado a partir dos círculos reflexivos, 

entrevistas e documentos oficiais da escola. 

O segundo documento que analisamos foi o PCN de Arte. Nele as Artes 

Visuais no terceiro e quarto ciclos, tem como objetivos gerais: 

 
 
• expressar, representar idéias, emoções, sensações por meio da 
articulação de poéticas pessoais, desenvolvendo trabalhos individuais e 
grupais; 

                                            
31 Barbosa (1999). 

(EF69AR07) Dialogar com princípios 
conceituais, proposições temáticas, repertórios 
imagéticos e processos de criação nas suas 
produções visuais. 

 

Sistemas da linguagem 

(EF69AR08) Diferenciar as categorias de artista, 
artesão, produtor cultural, curador, designer, 
entre outras, estabelecendo relações entre os 
profissionais do sistema das artes visuais. 
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• construir, expressar e comunicar-se em artes plásticas e visuais 
articulando a percepção, a imaginação, a memória, a sensibilidade e a 
reflexão, observando o próprio percurso de criação e suas conexões com o 
de outros; 
• interagir com variedade de materiais naturais e fabricados, multimeios 
(computador, vídeo, holografia, cinema, fotografia), percebendo, analisando 
e produzindo trabalhos de arte; 
• reconhecer, diferenciar e saber utilizar com propriedade diversas técnicas 
de arte, com procedimentos de pesquisa, experimentação e comunicação 
próprios; 
• desenvolver uma relação de autoconfiança com a produção artística 
pessoal, relacionando a própria produção com a de outros, valorizando e 
respeitando a diversidade estética, artística e de gênero; 
• identificar a diversidade e inter-relações de elementos da linguagem visual 
que se encontram em múltiplas realidades (vitrines, cenário, roupas, 
adereços, objetos domésticos, movimentos corporais, meios de 
comunicação), perceber e analisá-los criticamente; conhecer, relacionar, 
apreciar objetos, imagens, concepções artísticas e estéticas — na sua 
dimensão material e de significação —, criados por produtores de distintos 
grupos étnicos em diferentes tempos e espaços físicos e virtuais, 
observando a conexão entre essas produções e a experiência artística 
pessoal e cultural do aluno; 
• frequentar e saber utilizar as fontes de documentação de arte, valorizando 
os modos de preservação, conservação e restauração dos acervos das 
imagens e objetos presentes em variados meios culturais, físicos e virtuais, 
museus, praças, galerias, ateliês de artistas, centros de cultura, oficinas 
populares, feiras, mercados; 
• compreender, analisar e observar as relações entre as artes visuais com 
outras modalidades artísticas e também com outras áreas de conhecimento 
humano (Educação Física, Matemática, Ciências, Filosofia etc.), 
estabelecendo as conexões entre elas e sabendo utilizar tais áreas nos 
trabalhos individuais e coletivos; 
• conhecer e situar profissões e os profissionais de Artes Visuais, 
observando o momento presente, as transformações históricas já ocorridas, 
e pensar sobre o cenário profissional do futuro. (PCN, 2001, p. 65-66) 
 
 

A BNCC é o documento mais atual referente ao ensino de Arte e está em 

concordância em alguns aspectos do PCN, que é um documento mais antigo. 

Ressaltamos então alguns pontos que consideramos relevantes para a análise em 

comparação ao cotidiano do ensino de Arte na cidade de Porto Velho, como por 

exemplo, o aluno ter propriedade de diversas técnicas de Arte e experimentação, 

sabendo que em Rondônia e principalmente na cidade de Porto Velho os 

professores que ministram as aulas de Arte não conhecem técnicas e não tem o 

hábito de frequentar ambientes artísticos, pois mesmo que quisessem a cidade não 

os oferecem com periodicidade. Constatamos esse fato nas falas descritas abaixo: 

 

Não tem muito na cidade, mas não costumo frequentar muito não. 
(Entrevista com a professora A Primavera, em 31/03/2017). 

 
Quando tem, que é muito difícil... cinema e exposições eu gosto, teatro 
também gosto bastante, até porque tenho dois filhos e eu tento incentivar ao 
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máximo. Principalmente leitura, e assistir espetáculos, mas isso é um 
pouquinho difícil aqui em Porto Velho. (Entrevista com a professora Noite 
Estrelada, em 17/10/2017) 
 
Não tenho hábito de frequentar não. Cinema eu até gosto, mas tem um 
tempinho que não vou. No teatro não tenho hábito, lamento, mas 
infelizmente não tenho esse hábito. (Entrevista com a professora A Dança, 
em 24/10/2017).  
 
[...] mas eu não gosto de trabalhar com desenho porque eu não sei 
desenhar, então aquilo que está na internet eu trago para eles, mostro como 
é a história, tudinho, passo um pouco de teoria e cada aula é uma atividade. 
(Entrevista com a professora A Persistência da Memória, em 31/03/2017). 
 
 

Outro trecho do PCN que destacamos a fim de comentário é o tópico no qual 

cita a valorização dos modos de preservação, conservação e restauração dos 

acervos presentes em variados meios culturais e museus, a partir dele 

reconhecemos que em nosso meio, na cidade de Porto Velho, não temos a efetiva 

valorização dos patrimônios e das produções artísticas existentes, por parte dos 

responsáveis. Com base nisso, como um aluno pode fazer o que não observa na 

prática cotidiana de sua cidade?  

Trechos retirados do PPC de Artes Visuais da Unir reafirmam o pensamento 

exposto esclarecendo a falta de formação em Arte, do vazio quanto ao 

conhecimento contemporâneo em Arte e o início do potencial nas Artes Visuais na 

cidade de Porto Velho: 

 

“As características essenciais da produção [...] decorrem da inexistência de 
cursos superiores de artes visuais na região. Arquitetura, comunicação 
social e educação artística são os únicos cursos que propiciam informações 
básicas sobre as artes dentro do ambiente universitário. Afora isso, são 
realizadas oficinas livres que têm como professores artistas plásticos 
autodidatas ou eventualmente graduados fora da região. Daí decorre que a 
grande maioria dos artistas locais não possui uma formação sistemática, 
desconhecendo, muitas vezes, os princípios básicos da história da arte 
moderna e as questões da produção contemporânea. Em conseqüência, a 
dinâmica da arte local é permeada pelos modismos que chegam com aura 
de novidade essencial, funcionando como ganchos de pseudo-integração 
ao circuito nacional ainda insipiente da arte contemporânea. Na maioria das 
situações verificadas, entre os artistas e suas obras, nota-se a falta de 
pesquisa ou de objetivos definidos, ocorrendo apenas a formatação do que 
foi consagrado pelas folhas ilustradas do país. Essa situação agrava-se, 
ainda mais, devido à total inexistência de bibliotecas com obras 
especializadas em artes visuais, principalmente sobre suas manifestações 
contemporâneas. Não existem críticos de arte especializados assim como 
profissionais nas áreas de curadoria e montagem de exposições. Essas 
funções são exercidas por colunistas de cadernos diários especializados em 
difusão cultural, sociedade e lazer; por profissionais de decoração, que 
influenciam as escolhas estéticas das casas da alta classe média: 
moldurarias enquanto galerias; artesanato misturado com os quadros.” 
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(Rumos Artes Visuais Itaú Cultural 1999/2000. Relatório da área integrada 
pelos Estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. São Paulo: Itaú 
Cultural, 2000, p. 14.) 

  
Na edição de 2001/2003, o quadro encontrado não foi diferente:  
“A Região Norte, onde se incluem os Estados do Acre, Amapá, Pará, 
Rondônia e Roraima, necessidade ações imediatas que possibilitem uma 
aproximação mais rápida do conceito de arte contemporânea. Na maioria 
das cidades visitadas, constatou-se não só a falta de vários segmentos em 
termos de acompanhamento no desenvolvimento das artes visuais, mas 
também o vazio na interpretação e construção do olhar e fazer 
contemporâneo.” (Rumos Artes Visuais Itaú Cultural 2001/2003. Relatório 
região Norte e São Paulo. São Paulo: Itaú Cultural, 2003, p. 16).  
  
 
Alguns anos depois, em 2005, o relatório traça o seguinte perfil do ambiente 
artístico de Porto Velho:  
“O movimento artístico em Porto Velho é bastante desarticulado. Não há 
curso superior de arte. Há quatro jornais em circulação e nenhuma escrita 
especializada em arte e cultura. Tudo está ainda por fazer, justamente pelo 
fato de Porto Velho ser uma capital nova. [...] Mas se na área de artes 
visuais as iniciativas, produção e espaços estão ainda dando seus primeiros 
passos, sente-se já um potencial desejo de articulação com outros centros, 
[...].” (Rumos Artes Visuais Itaú Cultural 2005/2006. Relatório Rondônia 
Porto Velho. São Paulo: Itaú Cultural, 2006, p. 51).   

 

 

O terceiro documento analisado foram as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação Básica, onde extraímos os trechos relacionados abaixo: 

 

[...] no projeto político-pedagógico, a comunidade educacional deve 
engendrar o entrelaçamento entre trabalho, ciência, tecnologia, cultura e 
arte, por meio de atividades próprias às características da etapa de 
desenvolvimento humano do escolar a que se destinarem, prevendo: 
 
I – as atividades integradoras de iniciação científica e no campo artístico-
cultural, desde a Educação Infantil;  
 
III – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
economia, da tecnologia, das artes e da cultura dos direitos humanos e 
dos valores em que se fundamenta a sociedade; [...] (Diretrizes curriculares 
Nacionais para a Educação Básica, 2013, p.50, grifos da autora) 

 
Princípios norteadores das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação  
Os sistemas de ensino e as escolas adotarão como norteadores das 
políticas educativas e das ações pedagógicas os seguintes princípios: 
Estéticos: de cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade; 
de enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade; 
de valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente as da 
cultura brasileira; de construção de identidades plurais e solidárias. 
(Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica, 2013, p.110, grifo 
da autora) 
 
 

Ao observarmos as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica e 

traçamos um paralelo em comparação com o PPP da escola pesquisada, 
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reforçamos, como foi analisado anteriormente, que a Arte e a Cultura não possuem 

prioridade em suas concepções. Lá destacamos que não são mencionados valores 

culturais, artísticos ou estéticos em nenhum momento do documento.  A única 

ligação à Arte que constatamos foi a citação sobre a criatividade. 

 O quarto documento que analisamos foi o Referencial Curricular de 

Rondônia, o qual se predispõe em orientar o planejamento de ensino dos 

professores, priorizando atividades capazes de propiciar aprendizagens 

significativas e dessa forma estabelecer estratégias para melhorar a qualidade do 

ensino e o sucesso da aprendizagem (RCREF, 2013, p. 3). O conceito fundamental 

do Referencial Curricular para as escolas do Estado é que a educação seja vivida no 

dia a dia das pessoas, para que se incorporem no aluno os princípios da cidadania.  

Com base neste Referencial, a escola deverá elaborar o seu currículo adequando-o 

às especificidades e peculiaridades, de acordo com a etapa de ensino ofertada e/ou 

modalidade de ensino atendida, considerando também os aspectos regionais e 

locais, para que fique com a cara da comunidade. Os trechos que destacamos são:  

 
O universo da arte caracteriza um tipo particular de conhecimento que o ser 
humano produz a partir do seu lugar de enunciação no mundo. Esse lugar 
pode ser social, econômico, cultural, político, ideológico ou de gênero. 
Assim, por meio da arte, é possível expressar as representações culturais 
das distintas culturas e desse modo (re) construir o percurso da história 
humana que se renova através dos tempos. (RCREF, 2013, p. 91) 
 
Espera-se que os conhecimentos do componente curricular de Arte não 
sirvam de motivo para enfocar comemorações cívicas apenas, decorar a 
escola, promover feira de cultura, ou fiquem de tal forma diluídos que se 
prestem tão somente para ensinar Geografia, História ou Educação Física. 
Ou, ainda, se reduza a uma série de informações históricas retiradas da 
História da Arte, ou seja, motivo para exercícios de expressão livre dos 
educandos. (RCREF, 2013, p. 92) 
 
OBJETIVOS 
•Compreender e utilizar a arte como linguagem, mantendo uma atitude de 
busca pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a 
emoção, a investigação, a sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir 
produções artísticas. 
•Experimentar e explorar as possibilidades de cada linguagem artística. 
•Experimentar e conhecer materiais, instrumentos e procedimentos 
artísticos diversos em Arte (artes visuais, dança, música, teatro), de modo a 
utilizá-los em trabalhos pessoais, identificá-los e interpretá-los na 
apreciação e contextualizá-los culturalmente. 
•Construir uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e 
o conhecimento estético, respeitando a própria produção e a dos colegas, 
sabendo receber e elaborar críticas. 
•Identificar, relacionar e compreender a arte como fato histórico 
contextualizado nas diversas culturas, conhecendo, respeitando e podendo 
observar as produções presentes no entorno, assim como as demais do 
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patrimônio cultural e do universo cultural e natural, identificando a existência 
de diferenças nos padrões artísticos e estéticos de diferentes grupos. 
•Observar as relações entre a arte e a leitura da realidade, refletindo, 
investigando, indagando, com interesse e curiosidade, exercitando a 
discussão, a sensibilidade, argumentando e apreciando arte de modo 
sensível. 
•Identificar, relacionar e compreender os diferentes âmbitos da arte, do 
trabalho e da produção dos artistas. 
•Identificar, investigar e organizar informações sobre a arte, reconhecendo e 
compreendendo a variedade dos produtos artísticos e concepções estéticas 
presentes na história das diferentes culturas e etnias. (RCREF, 2013, p. 92) 

 

Analisando os objetivos do Referencial Curricular de Rondônia destacamos 

algumas palavras que nos chamam a atenção no que tange à realidade do ensino 

de Arte em Rondônia e que converge com os outros documentos já citados na 

pesquisa documental: reflexão ao realizar e fruir produções artísticas; experimentar e 

explorar as possibilidades de cada linguagem artística; experimentar e conhecer 

materiais, instrumentos e procedimentos artísticos diversos; observar as relações 

entre a arte e a leitura da realidade, refletindo, investigando, indagando, com 

interesse e curiosidade, exercitando a discussão, a sensibilidade, argumentando e 

apreciando a Arte.  

Todos esses aspectos relevantes ao ensino da Arte se torna uma utopia ao 

transporta-los para a realidade das salas de aula. Os professores que ministram as 

aulas não possuem conhecimento o suficiente para trabalhar com os alunos. A 

saber, verificamos que os professores não sabem nem definir o que é Arte. Então 

para explicar para os alunos se torna algo com o sentido destorcido, restrito ou 

descontextualizado, como citamos nos relatos a seguir: 

 

Peço mais para dizer o que é arte, o que seria arte para ele, o papel da arte 
né. Cada um responde. Geralmente eu falo, aquele quadro alí cheio de 
bolinha não é nada, mas se você analisar né, o artista quando fez aquela 
arte, aquele quadro ele tava pensando em alguma coisa né. (Entrevista com 
a professora A Primavera, em 31/03/2017) 
 
Arte? Agora você me pegou! Ah, vivemos cercados de Arte né? No nosso 
cotidiano, penso que essa mesa, essa caneta é uma arte, está sempre 
presente em nossa vida, na nossa moradia, na questão dos edifícios, né, 
não só o cinema, o teatro, mas nós estamos rodeados de Artes, em todo 
lugar. (Entrevista com a professora A Primavera, em 31/03/2017). 
 
É aquilo que eu te falei, eu acredito que tudo é Arte, né, a forma como a 
pessoa se veste, como a forma que a pessoa calça o sapato, aquilo que ela 
puder ser e fazer. Tudo é Arte! Tu olha essa mesa, isso aqui foi uma Arte. 
Eu penso dessa forma. (Entrevista com a professora A Persistência da 
Memória, em 31/03/2017). 
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Arte para mim é vida! Encontro Arte em tudo, na dança, no teatro, na 
música, nos textos, na pintura, na natureza. (Entrevista com a professora 
Girassóis, em 31/03/2017). 
 
Arte para mim é essa questão mesmo de criar, de produzir, mas não 
simplesmente uma coisa assim só por fazer, mas algo que você joga um 
pouco de você, seu sentimento, por que eu tenho para mim que é a 
sensibilidade, quando eu fazia teatro na UNIR, assim tinha hora que eu me 
emocionava, então eu acho que a Arte tem isso, tem emoção, tem 
sentimento, e quando os meninos realmente sentem isso, a gente vê um 
trabalho maravilhoso! [...] Então eu acho isso incrível. Arte para mim tem 
que ter tudo isso, não é só teoria, tem que ter a prática e nessa prática você 
tem que dar um pouco de você. (Entrevista com a professora Noite 
Estrelada, em 10/10/2017). 
 
Então, Arte é tudo aquilo que você expõe, o seu subjetivo, o que você 
expressa, através da Arte, da dança, dos conhecimentos, tudo que você 
passa dos seus sentimentos, tudo o que você faz de diferente assim, isso 
tudo é Arte. (Entrevista com a professora Abaporu, em 17/10/2017).  
 
Arte é tudo. Tudo que podemos fazer. Tem sua particularidade. Tem sua 
história. (Entrevista com a professora A Dança, em 24/10/2017). 
 
Arte para mim é essa questão mesmo de criar, de produzir, mas não 
simplesmente uma coisa assim só por fazer, mas algo que você joga um 
pouco de você, seu sentimento, por que eu tenho para mim que é a 
sensibilidade, quando eu fazia teatro na UNIR, assim tinha hora que eu me 
emocionava, então eu acho que a Arte tem isso, tem emoção, tem 
sentimento, e quando os meninos realmente sentem isso, a gente vê um 
trabalho maravilhoso! A Mara mesmo quando fez um trabalho no ensino 
médio que teve um menino que fez um teatro, lá que chorou. Então eu acho 
isso incrível. Arte para mim tem que ter tudo isso, não é só teoria, tem que 
ter a prática e nessa prática você tem que dar um pouco de vc. (Entrevista 
com a professora Noite Estrelada, em 10/10/2017). 
 
 
 

Observamos que as professoras limitam o sentido da Arte em algo prático, 

referente ao utilitário, outras associam apenas às emoções, sentimentos, 

sensibilidade e outras fazem uma ligação com as linguagens artísticas, teatro, 

dança, cinema, etc. A definição em si da Arte as mesmas não conseguem articular. 

Ao perpassar por essa experiência, nos reportamos à necessidade de uma 

capacitação para os professores e este fato vem ao encontro do produto final desta 

pesquisa, ou seja, o curso de aperfeiçoamento para professores que ministram a 

disciplina Arte na rede pública de Porto Velho. 

 

 

4.1.2 A Prática e os Saberes Docentes no ensino das Artes Visuais 
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A segunda categoria inferida na análise dos dados coletados foi a prática do 

professor que ministra a aula de Artes Visuais e os saberes desses docentes.  

Durante as entrevistas individuais e no primeiro círculo reflexivo, ou seja, no 

primeiro contato, percebemos a preocupação dos sujeitos participantes em relação à 

quais conteúdos deveriam entrar no planejamento para as aulas de Artes Visuais e 

como desenvolvê-los na prática.  

Partindo dessa necessidade percebida no cruzamento dos dados, elaboramos 

um plano de estudos para os círculos reflexivos utilizando textos temáticos para 

leitura, discussão, comentários e apreensão do conhecimento sobre o ensino das 

Artes Visuais. A seguir o quadro descreve a organização dos textos trabalhados e 

suas respectivas datas.  

 

 

 

Quadro 5 – Textos utilizados nos Círculos Reflexivos. 

PLANO DE ESTUDOS DOS CÍRCULOS REFLEXIVOS 

 

Nº 

 

DATA 

 

TEXTOS 

 

 

1º 

 

 

10 de 

outubro 

TEXTO 01: Arte como cultura e expressão – págs. 13 a 20. Do Livro 

Tópicos Utópicos de Ana Mae Barbosa. 

TEXTO 02: O significado da Arte – págs. 16 a 23. Do Livro 

Metodologia do Ensino de Arte de Maria Heloísa C. de T. Ferraz e Maria 

F. de Rezende e Fusari. 

TEXTO 03: ARTE (texto elaborado pela pesquisadora) 

Referências: 

GARCEZ, Lucília. OLIVEIRA, Jô. Explicando a Arte: uma iniciação para 

entender e apreciar as artes visuais. Ediouro. Rio de Janeiro. 4ª edição. 

2002. 

FEIST, Hildegard. Uma pequena viagem pelo mundo da Arte. Moderna. 

São Paulo. 1996. 

Azevedo Junior, José Garcia de. Apostila de Arte – Artes Visuais. São 

Luís: Imagética Comunicação e Design, 2007.  

NUNES, Benedito. Introdução à filosofia da Arte. São Paulo: Ática, 1999. 

BARBOSA, Ana Mae. Inquietações e mudanças no ensino da arte. São 

Paulo: Cortez, 2002. 

 

 

2º 

 

 

24 de 

outubro 

TEXTO 04: Trabalhando imagens com crianças e adolescentes –

págs. 15 a 31. Do Livro Ensino de Arte de Luciana Mourão Arslan e 

Rosa Iavelberg. 

TEXTO 05: Alfabeto Visual ou Os elementos da Linguagem Visual 
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(texto elaborado pela pesquisadora).  

Referências: 

GARCEZ, Lucília. OLIVEIRA, Jô. Explicando a Arte: uma iniciação para 

entender e apreciar as artes visuais. Ediouro. Rio de Janeiro. 4ª edição. 

2002. 

COLL, César e TEBEROSKI Ana. Aprendendo Arte. São Paulo: Editora 

Ática, 2002. 

SOBRE ARTE. Estudo de Desenho: Perspectiva. Disponível em 

<http://www.sobrearte.com.br/desenho/perspectiva/elementos_da_persp

ectiva.php> Acesso em 21 de abr. de 2014. 

TEORIA DAS CORES. Cores. Disponível em 

<http://www.ffcomputadores.com/hst/TEORIA%20da%20COR%20CFPF

.htm> Acesso em 21 de abr. de 2014. 

LGOARTE. A Composição nas Artes Visuais. Disponível em 

<http://lgoarte.blogspot.com.br/2012/04/composicao-plastica-

composicaoplastica.html> Acesso em 20 de abr. de 2014. 

AULA DE ARTE. Comunicação Visual. Disponível em 

<http://www.auladearte.com.br/lingg_visual/equilibrio.htm#axzz2zYgSdrq

S> Acesso em 19 de abr. de 2014. 

FOCUS ESCOLA DE FOTOGRAFIA. Questão de Equilíbrio. Disponível 

em <http://focusfoto.com.br/questao-de-equilibrio/> Acesso em 19 de 

abr. de 2014. 

 

 

3º 

 

 

01 de 

novembro 

TEXTO 06: Caminhos Metodológicos – págs. 66 a 70. Do Livro 

Inquietações e Mudanças no Ensino da Arte de Ana Mae Barbosa Maria 

Christina de Souza Rizzi.  

TEXTO 07: A Proposta ou Abordagem Triangular de Ana Mae 

Barbosa. INOVAR EDUCA. Ensino e aprendizagem. Disponível em  

<http://inovareduca.blogspot.com.br/2012/10/a-proposta-ou-abordagem-

triangular-ana.html#.Wiype9KnGds> Acesso em 21 de jun. de 2017. 

TEXTO 08: A Importância do Ensino das Artes na Escola. ÉPOCA 

<http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2016/05/importancia-do-ensino-

das-artes-na-escola.html> Acesso em Out. de 2017. 

4º 07 de 

novembro 

TEXTO 09: Formação de professores – págs. 6 a 11. Do Livro Ensino 

de Arte de Luciana Mourão Arslan e Rosa Iavelberg. 

 

5º 

 

21 de 

novembro 

TEXTO 10: Avaliação em Arte – págs, 79 a 103. Do Livro Ensino de 

Arte de Luciana Mourão Arslan e Rosa Iavelberg. 

TEXTO 11: Avaliação – págs. 42 a 46. Do Livro Iniciação à docência 

em Artes Visuais: Guia e Experiências de Paola Zordan. 

6º 05 de 

dezembro 

Autoavaliação e avaliação das atividades e estudos desenvolvidos pelas 

professoras. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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Reportando-nos ao segundo momento da pesquisa, quando apenas três 

professoras estavam participando da mesma, pois as outras não deram retorno a 

partir do primeiro círculo reflexivo, iniciamos a fase de coleta de dados dos círculos 

reflexivos com as novas participantes. 

No dia 03 de outubro fomos à escola nos apresentamos, apresentamos o 

projeto de pesquisa-ação e fizemos o convite de participação no mesmo por parte 

das professoras. Questionamos sobre as necessidades que apresentavam no que 

se referiam ao ensino de Arte e como poderiam desenvolver suas habilidades e 

conhecimentos contribuindo para a pesquisa-ação. Muitos foram os apontamentos: 

como trabalhar as Artes Visuais na prática? Quais conteúdos devem ser abordados 

em cada série? Como aliar a teoria e prática no ensino das Artes Visuais?  Dentre 

outras questões. 

 Com base nessa primeira conversa buscamos textos relacionados aos 

assuntos aflorados para dar subsídios à discussão e conhecimento sobre o ensino 

das Artes Visuais.  

Os círculos reflexivos aconteciam da seguinte forma: enviamos os textos por 

e-mail ou deixamos os textos impressos na escola dias antes dos encontros a fim 

que as professoras lessem e fizessem seus apontamentos para discussões durante 

os círculos reflexivos. Ficou acordado que os encontros seriam nas terças-feiras, das 

15h 00min. às 17h 00min., pois era o horário de planejamento de duas das 

professoras, sendo que a terceira aproveitaria o horário do recreio para participar 

dos estudos. Os encontros se realizaram na biblioteca, que não estava funcionando, 

no laboratório de química, que geralmente serve de sala de aula porque possui data 

show instalado ou na sala dos professores. 

No dia 10 de outubro aconteceu o primeiro círculo reflexivo e os textos 

trabalhados foram: texto 1- Arte como cultura e expressão, texto 02 - O significado 

da Arte e texto 03 – ARTE, como mostra o quadro citado acima. O objetivo foi o 

estudo sobre Arte no contexto geral, ou seja, seu significado, suas definições, seu 

emprego, suas possibilidades, dentre outros.  
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Figura 5 – 1º Círculo Reflexivo 

Figura 6 – 2º Círculo Reflexivo 

 

 

Fonte: Banco de dados da autora 

 

No dia 24 de outubro realizamos o segundo círculo reflexivo e os textos 

abordados foram: texto 04: Trabalhando imagens com crianças e adolescentes e 

texto 05: Alfabeto Visual ou Os elementos da Linguagem Visual (texto elaborado 

pela pesquisadora). Os textos foram sobre o ensino de Arte no que tange aos 

conteúdos a serem trabalhados e metodologias de leitura de imagens, ou seja, o que 

poderia ser ensinado na prática de Arte, porém sobre as linguagens visuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco de dados da autora. 
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Figura 7 – 3º Círculo Reflexivo 

 

No dia 01 de novembro os textos discutidos foram: texto 06 - Caminhos 

Metodológicos; texto 07: A Proposta ou Abordagem Triangular de Ana Mae Barbosa 

e texto 08: A Importância do Ensino das Artes na Escola. Esses textos tinham a 

intenção de trabalhar a Abordagem Triangular no ensino de Arte, demonstrando toda 

sua concepção, estrutura e aplicação, bem como trabalhar importância do ensino de 

Arte, por meio do texto contendo uma entrevista com a teórica Ana Mae Barbosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco de dados da autora. 

 

No dia 07 de novembro estudamos o texto 09: Formação de professores, que 

trata da formação de professores de Arte, especificamente. 

No dia 21 de novembro trabalhamos o texto 10: Avaliação em Arte, do livro 

Ensino de Arte e, e texto 11: Avaliação, do Livro Iniciação à docência em Artes 

Visuais, que tratam sobre as formas de avaliação nas Artes Visuais. 
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Figura 8 – 4º Círculo Reflexivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco de dados da autora. 

 

No dia 5 de dezembro foi o último encontro do grupo, onde fizemos 

autoavaliação e avaliação das atividades e estudos desenvolvidos no grupo. Nesse 

dia no círculo reflexivo, alguns comentários foram significativos para a pesquisa, que 

compilamos a seguir: 

 

Participar desse projeto foi muito gratificante devido a todo o trabalho que 
nós fizemos junto com a Telma. Os textos que ela trouxe para nos auxiliar, 
porque, de certa forma, nós praticamente não sabíamos como realmente 
dar aula de Arte, porque nós somos praticamente obrigados a pegar a 
disciplina de Arte para fechar a carga horária, [...] esses dias que nós 
estivemos juntas, lendo esse material que ela trouxe, ela tirou nossas 
dúvidas, ela apresentou outras ideias e como realmente dar uma aula de 
Artes, que tenha significado para os alunos, foi maravilhoso. Nossa! Eu 
percebi o quanto minhas aulas eram chatas, que não tinha significado 
algum para o aluno, que ele não iria levar, de certa forma, para a vida dele. 
E com esse material eu, até eu mesma, comecei a ver de outra maneira a 
aula de Arte, e ficou mais gratificante, tanto para nós professores como para 
eles também. (Entrevista com a professora Noite Estrelada, em 
05/12/2017). 
 
Eu adorei esses dias porque primeiro eu aprendi, de certa forma, até 
conceituar Arte, né, eu saí daquela definição simples de que a Arte é só 
dança, música, né, é desenho e ir para uma definição mais ampla da Arte, 
né, de como trabalhar a Arte. E você passou pra gente através daqueles 
textos, a importância de se trabalhar Arte, desde as primeiras séries, no 
Fundamental, no Médio, né, o quanto é importante, o quanto é importante 
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Figura 9 – 5º Círculo Reflexivo. 

trabalhar Arte para que o aluno desenvolva suas habilidades, né, [...] 
(Entrevista com a professora Abaporu, em 05/12/2017).  
 
Foi ótimo, eu gostei muito, gostei bastante. Eu achei que foi uma orientação 
que a gente não tem. Acho assim, que aquela pessoa que trabalha e não 
tem muita afinidade, aquilo lá seria muito bom. (Entrevista com a professora 
A Dança, em 05/12/2017 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Banco de dados da autora. 

 

 No intuito de facilitar a análise, subdividimos esta categoria em três 

subcategorias: Conteúdos, Planos de Aula e Aulas Práticas. Identificamos estas a 

partir da Pesquisa Documental do PPP da escola, da Entrevista Individual e dos 

Círculos Reflexivos. 

 

4.1.2.1 Conteúdo de Artes Visuais 
 

 Os Conteúdos de ensino são o conjunto de conhecimentos, habilidades, 

hábitos, modos valorativos e atitudinais de atuação social, organizados pedagógica 

e didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa e aplicação pelos alunos na sua 

prática de vida, nos explica Libâneo (1994). Ele engloba conceitos, ideias, fatos, 
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processos, princípios, leis científicas, regras; habilidades cognoscitivas, modos de 

atividade, métodos de compreensão e aplicação, hábitos de estudo, de trabalho e de 

convivência social; valores, convicções, atitudes. São expressos nos programas 

oficiais, nos livros didáticos, nos planos de ensino e de aula, nas aulas, nas atitudes 

e convicções do professor, nos exercícios, nos métodos e formas de organização do 

ensino (LIBÂNEO, 1994, p. 128). 

 O Conteúdo foi um dos termos que emergiu nos tratamentos do material 

coletado nesta pesquisa. Ao analisarmos os dados das entrevistas e dos círculos 

reflexivos, esse tema aparecia com frequência. 

 Os principais pontos que nos levou à subcategoria conteúdo são: as dúvidas 

sobre qual conteúdo trabalhar, como adequá-lo em cada série, a sequência dos 

conteúdos a serem trabalhadas e onde pesquisar os conteúdos. Esse fato pode ser 

observado nos relatos a seguir:  

 

Eu tiro da internet. No pessoal do ensino fundamental eu dou grafismo, 
ilustração, releitura das imagens, assim, eu passo o conteúdo né, explico o 
conteúdo, passo o conteúdo escrito no quadro, o que é uma ilustração? Aí 
eu coloco lá, quantos critérios para fazer a ilustração, às vezes eu trago 
música, eu trago poema, peço para que eles façam ilustração na folha né. 
Esse ano eu tive que ler algumas coisas para poder ensinar. Ano que vem 
quando eu pegar já vai estar melhor né. Quando eu trabalho no ensino 
fundamental eu trabalho mais a parte prática, eu passo a teoria e depois a 

parte prática. (Entrevista com a professora A Primavera, em 31/03/2017). 

 
Eu puxo mais da internet. Pego ementas de professores de artes e 
geralmente eu trabalho com as histórias dos ovos. Da Grécia, é... Pré-
história, os desenhos da Pré-história, e também em novembro geralmente 
eu pego a parte da consciência negra, as máscaras africanas, trabalho 
algumas datas comemorativas da escola, nem sempre.  Vejo mais a parte 
de desenho, trago para eles, mostro como é a história tudinho, passo um 
pouco de teoria e cada aula é uma atividade. (Entrevista com a professora A 
Persistência da Memória, em 31/03/2017). 
 
Eu procuro trabalhar a teoria, eu gosto de trabalhar a biografia dos artistas, 
eu procuro sempre trazer mais atividade de ler, de conhecimento. Não 
trabalho as linguagens porque não tem tempo. [...] porque assim a gente ver 
o grupo que tem mais afinidade, quando tem uns meninos que gostam de 
desenho, eu procuro separa os meninos que desenham, e outros que 
gostam de música, eu procuro trabalhar com música, só que é assim eu não 
entendo, mas eles é que ensinam pra gente. Risos. Eles são criativos! 
(Entrevista com a professora A Girassóis, em 31/03/2017). 
 
A minha fonte na maioria das vezes é a internet, mas eu tenho no decorrer 
desses três anos e até antes mesmo material mesmo da minha formação na 
UNIR com a professora Nair, eu guardei materiais que me ajudam também 
em algumas ideias, por que aqui na escola parece que só funciona mesmo 
de der alguma coisa se for coisas práticas porque se for só teorias eles não 
levam a sério. Aí eu tenho também alguns livros também que me ajudam 
bastante. (Entrevista com a professora Noite Estrelada, em 10/10/2017). 
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Trabalho mais a prática. Na maioria das vezes só a prática, por exemplo, 
em uma aula eu explico o que é e logo em seguida eu á vou para a prática. 
Eu trabalho desenhos. (Entrevista com a professora Abaporu, em 
17/10/2017). 
 
Eu trabalho sempre o conceito, eu trabalho a parte teórica que eu acho 
importante você explicar o que é, mas sempre, assim, prevaleço com a 
questão prática, eu gosto. Mesmo porque é uma forma de tentar prender os 
meninos na atividade. Porque eles te cobram muito isso: Professora? Só 
leitura? É só escrita? Olha. atualmente eu me baseio muito no material, que 
hoje tem um livro né, eu procuro ter um material e tem a internet, hoje em 
dia o suporte né é a internet. É mais prático hoje. (Entrevista com a 
professora A Dança, em 24/10/2017). 

 
 

Ao examinarmos os diálogos, verificamos que as professoras pesquisam os 

conteúdos na internet, por ser mais prático e que, nesse ano adotaram um livro 

didático, mas não usam por vários motivos, um deles porque consideram difícil de 

lidar ou porque os alunos não o trazem para a escola. Assim consta nos relatos 

abaixo: 

 
 
Geralmente eu baixo da internet um material de apoio, tenho o livro, aí eu 
sigo aquele cronograma. De acordo com a série do aluno, porque esse livro 
de arte que vem atualmente, do governo, que vem do governo é muito 
amplo, os conteúdos. Os alunos, para ler um pedacinho, já é difícil, imagina 
aquele montão, oito folhas sobre a arte indígena, eu acho muita coisa. 
(Entrevista com a professora A Primavera, em 31/03/2017). 
 
 
Então, como esse ano eu peguei desde o fundamental né, até o médio, e 
achei difícil trabalhar, especificamente conteúdo do 6º no 6º, do 7º no 7º, até 
porque o livro que a gente tá trabalhando, eu não me identifiquei muito. Eu 
acho que você tinha que ter uma formação para trabalhar com aquele livro, 
eu na minha limitação, eu não o segui corretamente com ele, [...] mas só 
que não trazem pelo fato de ser muito grosso, então por isso eles não 
trazem o livro, ou seja, aí no caso de seguir o conteúdo programático por 
série eu acabo não seguindo, então o que eu fiz? Peguei e fiz a junção, 
trabalhar o 6º com o 7º trabalhando o mesmo assunto e uni o 8º e 9º e 
acabei trabalhando o mesmo assunto. Acabei juntando as disciplinas, 
tentando mesclar um pouco os conteúdos que seria o conceito básico com o 
6º e 7º. (Entrevista com a professora A Dança, em 24/10/2017). 

 
 

A outra questão que as professoras sentem insegurança é sobre qual 

conteúdo trabalhar em cada série. Elas não se reportam nem aos documentos 

oficiais, tal como o Referencial Curricular de Rondônia. Nele estão os conteúdos que 

devem ser trabalhados em sala acompanhados das competências e habilidades de 

cada série do Ensino Fundamental nos anos finais.  
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A seguir os conteúdos do Referencial Curricular de Rondônia em Artes 

Visuais: 

 

Quadro 6 – Eixos Temáticos, Conteúdos e Competências/ Habilidades. 

6º ANO 

EIXOS TEMÁTICOS CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS/ HABILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTES VISUAIS E  

AUDIOVISUAIS 

Identificação das diferentes linguagens 
em artes visuais por meio da 
observação de objetos artísticos e de 
expressão nas diferentes linguagens; 
- Observação de trabalhos em que se 
verifique a profundidade espacial e 
criar ilusão de profundidade espacial 
em trabalhos plásticos e audiovisuais; 
- Ampliação do conhecimento acerca 
do design, através do design de moda 
aplicado à atividade artística; 
- Vocabulário específico (figura 
bidimensional, tridimensional, ponto, 
linha, plano) com o objetivo de formar 
um dicionário de artes visuais. 
Utilização e significados das cores em 
diferentes contextos culturais; 
- Desenvolvimento da capacidade de 
leitura, através de projeções de meios 
audiovisuais, visando estabelecer sua 
capacidade de análise para a área e a 
compreensão dos elementos 
específicos do discurso; 
- Relações entre análise formal, 
contextualização, pensamento artístico 
e audiovisual e identidade cultural; 
- Diferentes representações e feituras 
do objeto em culturas variadas, 
incluindo cultura indígena e africana 
por meio de oficinas práticas de 
produção e expressão em artes 
visuais; 
- Compreensão de elementos de 
óptica pela apreciação/ observação da 
natureza, de vídeos, (cor e luz); 
- Expressão plástica explorando 
materiais e técnicas que proporcionem 
a utilização de elementos encontrados 
na natureza (flora e fauna Amazônica); 
- Exploração das possibilidades de 
composição através da técnica 
fotográfica associada ao tema 
natureza; 
- Aplicação do elemento de linguagem 
visual equilíbrio em atividade artística. 
Familiarização com as formas de 
expressão dentro das manifestações 
contemporâneas: intertextualidade, 
metalinguagem, interatividade, tendo 
como principais manifestações: 

Desenvolver constante leitura do 
mundo, do universo textual, das 
imagens, sons e gestos que 
circulam na sociedade, dos falares 
e das manifestações artísticas; 
- Criar obras com linguagem 
artística própria: escrever, dançar, 
cantar, tocar, representar e elaborar 
imagens visuais, inclusive fazendo 
uso das Tecnologias de Informação 
e Comunicação; 
- Conhecer o seu corpo e as suas 
potencialidades expressivas; 
- Interagir com o grupo e a 
comunidade por meio de linguagem 
artística, em várias modalidades. 
- Perceber as especificidades das 
diversas linguagens artísticas, as 
suas possíveis relações, bem como 
sua articulação com os outros 
componentes. 
Interagir com a sociedade, com a 
construção de conhecimentos 
científicos e com a política, de 
modo estético, isto é, colocando em 
ação, razão e sensibilidade; 
- Compreender que a atitude 
estética procura ver o homem como 
ser integral, racional, sensível e 
imaginativo; 
- Investigar, contextualizar e 
compreender as artes enquanto 
fenômeno sociocultural, histórico, 
estético, tecnológico e 
comunicacional. 
Fomentar arte em contextos de 
comunidade, valorizando a 
diversidade cultural; 
- Investigar, contextualizar e 
compreender as artes. 
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happenings, bodyart, arte ambiental, 
performance, instalação, arte digital, 
Web art; 
- Feitura de obras artísticas em artes 
visuais (cerâmica, escultura, 
xilogravura, pintura etc.); 
- Identificação das estruturas lineares 
da arquitetura em diferentes épocas, 
estabelecendo semelhanças e 
diferenças; 
- Relações das características do 
barroco até o moderno com 
construções de casas, museus, 
edifícios em geral da cidade em que 
mora, representando-os 
plasticamente; 
Criação de sons a partir de variados 
instrumentos musicais tradicionais 
(piano, flauta, violão, etc.) e estudo 
das propriedades do som; 
- Os tipos de música de acordo com 
sua evolução através dos tempos; 
- Distinção de diferentes linguagens, 
ouvindo pequenos trechos de 
diferentes ritmos musicais nacionais e 
estrangeiros; 
- Articulação no fazer/criar das 
capacidades rítmicas, de percepção e 
a sensibilidade; 
- Elaboração de melodias com letra. 

 7º ANO  

EIXOS TEMÁTICOS CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS/ HABILIDADES 

 Aprofundamento no conhecimento 
relativo aos elementos da encenação 
(figurino, cenário, texto, personagem, 
iluminação, ação dramática, 
maquiagem, penteado, sonoplastia) 
por meio da montagem de cenas de 
textos teatrais previamente escolhidos; 
- Introdução aos principais conceitos 
da encenação moderna; 
- Os fundamentos da escritura Cênica; 
- Concepção histórica, social e 
linguística da confecção de máscaras 
e bonecos utilizados nas festas 
populares; 
- Relações entre o texto dramático 
(texto literário) e a encenação (texto 
espetacular); 
- Os elementos da ação dramática: a 
improvisação, o jogo dramático, a 
mímica, e a dramatização num 
contexto cultural, político, psicológico e 
social em diferentes épocas; 
- A leitura das relações do homem 
com os outros homens e com a 
realidade através da Ação Dramática, 
com técnicas de participação direta do 
espectador. 

Desenvolver constante leitura do 
mundo, do universo textual, das 
imagens, sons e gestos que 
circulam na sociedade, dos falares 
e das manifestações artísticas; 
- Criar obras com linguagem 
artística própria: escrever, dançar, 
cantar, tocar, representar e elaborar 
imagens visuais, inclusive fazendo 
uso das Tecnologias de Informação 
e Comunicação; 
- Conhecer o seu corpo e as suas 
potencialidades expressivas. 
- Interagir com o grupo e a 
comunidade por meio de linguagem 
artística, em várias modalidades; 
- Perceber as especificidades das 
diversas linguagens artísticas, as 
suas possíveis relações, bem como 
sua articulação com os outros 
componentes; 
- Interagir com a sociedade, com a 
construção de conhecimentos 
científicos e com a política, de 
modo estético, isto é, colocando em 
ação, razão e sensibilidade. 
Compreender que a atitude estética 
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Estudo de obra de arte (fazer 
comparação de obras temáticas de 
diferentes autores, a partir de critérios 
críticos estabelecidos pelo 
professor/educandos); 
- Criação de obras com 
aprofundamento nas técnicas 
especificas de expressão 
bidimensional (retrato, paisagem, 
natureza morta, propaganda, 
fotografia, desenho, pintura) e 
tridimensional (módulos, estrutura de 
encaixe, escultura, maquete); 
- Momentos decisivos da história da 
pintura para conhecer as grandes 
mudanças técnicas; 
- Estudo, análise e exploração de 
materiais empregados na produção 
das artes visuais (tintas e as técnicas 
utilizadas no processo criativo e 
estético); 
- Estudo e vivência prática da 
Arte/audiovisual utilizando-se os 
diversos recursos tecnológicos; 
- A função da arte brasileira na 
atualidade; 
- Ponto; 
- Pontilhismo (Georges Seaurat); 
- Linhas; 
- Conhecendo Romero Britto – arte 
contemporânea; 
- Apreciação de obra de Arte; 
- Releitura e produção de obras 
famosas; 
- Conhecendo Leonardo da Vinci – 
introdução às características do 
Renascimento. 
 

procura ver o homem como ser 
integral, racional, sensível e 
imaginativo; 
- Investigar, contextualizar e 
compreender as artes enquanto 
fenômeno sociocultural, histórico, 
estético, tecnológico e 
comunicacional; 
- Fomentar arte em contextos de 
comunidade, valorizando a 
diversidade cultural; 
- Investigar, contextualizar e 
compreender as artes enquanto 
fenômeno sócio cultural, histórico 
estético; 
- Compreender que as atitudes 
estéticas procurava ver o homem 
como ser integral, racional, sensível 
e imaginativo. 
-Perceber as especificidades das 
diversas linguagens artísticas, as 
suas possíveis relações, bem como 
sua articulação com os outros 
componentes; 
- Fomentar arte em contextos de 
comunidade, valorizando a 
diversidade cultural. 

8º ANO 

EIXOS TEMÁTICOS CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS/ HABILIDADES 

 Aprofundamento nos elementos 
visuais e na criação de obras 
artísticas tridimensionais: 
- A arte como um texto visual; 
- A importância da arte no nosso 
cotidiano; 
- As diversas formas de representação 
visual; 
- As técnicas e prática de gravura em 
geral, com especial ênfase na 
xilogravura ilustrativa da literatura de 
cordel. 
Elementos visuais (ponto, linha, 
plano, volume, luz, cor, textura): 
- Valorização das artes visuais/ 
audiovisuais como produto da cultural 
e histórico; 
- Observação e preservação de obras 
públicas expostas na cidade, 

Desenvolver constante leitura do 
mundo, do universo textual, das 
imagens, sons e gestos que 
circulam na sociedade, dos falares 
e das manifestações artísticas; 
- Criar obras com linguagem 
artística própria: escrever, dançar, 
cantar, tocar, representar e elaborar 
imagens visuais, inclusive fazendo 
uso das Tecnologias de Informação 
e Comunicação. 
Conhecer o seu corpo e as suas 
potencialidades expressivas; 
- Interagir com o grupo e a 
comunidade por meio de linguagem 
artística, em várias modalidades; 
- Perceber as especificidades das 
diversas linguagens artísticas, as 
suas possíveis relações, bem como 
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valorizando-as enquanto bem público, 
respeitando as manifestações 
culturais; 
- O consumismo da sociedade atual; 
(expressar essa reflexão através de 
atividade artística do estilo pop art). 
Expressão na criação e feitura de 
obras artísticas tridimensionais 
(três dimensões): maquete, 
escultura, dobradura, cerâmica, 
encaixe por meio de projetos 
integrados com outros 
componentes: 
- A valorização e respeito às 
manifestações culturais dos povos; 
- A herança cultural/regional das 
culturas negra, indígena e ribeirinha. 
Introdução aos conceitos de 
exposição de artes, vernissage, 
instalação e suas relações com a 
bienal internacional de artes: 
- A arte abstrata (ex: a obra do artista 
Wassily Kandinsky, Manabu Mabe); 
- O elemento de linguagem visual cor 
através da aplicação da monocromia 
na moda e atividade artística; 
- A produção visual como produto 
cultural sujeito à análise e ao 
entendimento, utilizando-se da 
pesquisa da arquitetura colonial - 
arquitetura civil e religiosa; 
- Técnicas de construção (taipa de 
pilão e construção com muros de 
pedras), as talhas, as pinturas e 
esculturas e seus grandes mestres; 
- Apreciação da obra de Arte; 
- Releitura e reprodução de obras 
famosas; 
- Conhecendo Tarsila do Amaral; 
- O realismo-naturalismo; 
- O movimento; 
- O impressionismo; 
- Desenho e pintura: perspectiva e 
profundidade. 

sua articulação com os outros 
componentes. 
Interagir com a sociedade para a 
construção de conhecimentos 
científicos e com a política, de 
modo estético, isto é, colocando em 
ação, razão e sensibilidade; 
- Perceber as especificidades das 
diversas linguagens artísticas, as 
suas possíveis relações, bem como 
sua articulação com os outros 
componentes; 
- Fomentar arte em contextos de 
comunidade, valorizando a 
diversidade cultural. 
Compreender que a atitude estética 
procura ver o homem como ser 
integral, racional, sensível e 
imaginativo. 
Investigar, contextualizar e 
compreender as artes enquanto 
fenômeno sociocultural, histórico, 
estético, tecnológico e 
comunicacional; 
- Fomentar arte em contextos de 
comunidade, valorizando a 
diversidade cultural. 

 9º ANO  

EIXOS TEMÁTICOS CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS/ HABILIDADES 

 Postura crítica em relação as 
produções de artes visuais por meio 
de elaboração de textos críticos: 
- As diferentes representações 
artísticas como linguagem estética e 
comunicacional, através de pesquisa a 
partir do renascimento italiano; a 
temática da pintura: fatos históricos, 
composições mitológicas, nus, 
paisagens e retratos; o equilíbrio da 
composição e a harmonia do colorido. 
Pesquisa e análise de obras de artes 
visuais produzidas no Estado de 

Desenvolver constante leitura do 
mundo, do universo textual, das 
imagens, sons e gestos que 
circulam na sociedade, dos falares 
e das manifestações artísticas; 
- Criar obras com linguagem 
artística própria: escrever, dançar, 
cantar, tocar, representar e elaborar 
imagens visuais, inclusive fazendo 
uso das Tecnologias de Informação 
e Comunicação; 
- Conhecer o seu corpo e as suas 
potencialidades expressivas; 
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Rondônia: 
- A arte de estilização tendo como 
fonte de pesquisa a flora e fauna 
Amazônica; 
- O conhecimento acerca da Arte 
Contemporânea através de atividade 
artística de instalação. 
Características abstratas geométricas 
na obra de Cândido Portinari; 
- Aplicação da monocromia através de 
confecção de obra abstrata 
geométrica; 
- O conhecimento acerca das cores 
através da obra de Israel Pedrosa; 
- O grafite e a pichação como 
manifestação social. 
Identificação das características das 
obras de artes visuais encontradas em 
Rondônia: 
- Influência da cultura das populações 
tradicionais (indígenas, quilombolas, 
extrativistas, ribeirinhos) e de povos 
estrangeiros. 
Contextualização e análise das obras 
em seu momento histórico cultural de 
produção e recepção: 
- O Tachismo como manifestação 
inserida na Arte Abstrata, utilizando- 
se dos recursos da ciência da 
computação; 
- A Poesia Concreta como expressão 
plástica pertencente à Arte Abstrata; 
- O processo da Arte Abstrata através 
da experiência do artista Vassily 
Kandinsky; 
- A arte do expressionismo abstrato 
através de diversos autores (Jackson 
Pollock, Willem de Kooning, Arshile 
Gorky e Robert Motherwell). 
- Símbolos e ícones; 
- Pintura rupestre; 
- A arte e o cotidiano; 
- Folclore: festas e tradições das 
regiões brasileiras. 

- Interagir com o grupo e a 
comunidade por meio de linguagem 
artística, em várias modalidades. 
-Perceber as especificidades das 
diversas linguagens artísticas, as 
suas possíveis relações, bem como 
sua articulação com os outros 
componentes; 
- Interagir com a sociedade, com a 
construção de conhecimentos 
científicos e com a política, de 
modo estético, isto é, colocando em 
ação, razão e sensibilidade. 
Compreender que a atitude estética 
procura ver o homem como ser 
integral, racional, sensível e 
imaginativo. 
Investigar, contextualizar e 
compreender as artes enquanto 
fenômeno sociocultural, histórico, 
estético, tecnológico e 
comunicacional; 
- Compreender que a atitude 
estética procura ver o homem como 
ser integral, racional e sensível; 
- Perceber as especificidades das 
diversas linguagens artísticas, bem 
como as suas possíveis relações. 
Fomentar arte em contextos de 
comunidade, valorizando a 
diversidade cultural. 

Fonte: Quadro elaborado com base no Referencial Curricular de Rondônia. 

 

Esse é o documento oficial que os professores deveriam se basear para a 

produção do plano de curso da escola.  

Percebemos no documento a falta de adequação quanto ao público ao qual 

tudo isso será aplicado e quais as reais possibilidades de aplicação no nosso dia-a-

dia escolar, ou seja, muito conteúdo para ser aplicado em pouco tempo; 

desorganização dos conteúdos, pois assim como as outras disciplinas, a Arte 

também possui uma linha lógica de aprendizagem; os conteúdos muitas vezes se 
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repetem nos anos seguintes e deve-se levar em consideração que o aluno não pode 

ficar ‘reaprendendo’ as mesmas coisas todos os anos.  

Trata-se assim de um plano utópico, que para ser cumprido efetivamente 

precisaria de professores formados na área, o que não é uma realidade em nosso 

Estado, pois o que mais vemos são professores de diversas disciplinas completando 

carga horária com Arte. Apesar desta constatação, é o que os professores têm para 

se orientar. Isso agrava ainda mais os problemas com o ensino das Artes Visuais, 

porque além dos professores não saberem com qual conteúdo trabalhar em sala, 

ainda se sujeitam a ter que usar o documento elaborado com déficit e falhas. 

A intervenção junto aos professores colaboradores aconteceu com o auxílio 

dos textos trabalhados nos Círculos Reflexivos, na produção dos planos de aula e 

sua aplicação na prática. Como demonstramos nas seções seguintes. 

 

4.1.2.2 Planos de Aula 
 

A segunda subcategoria detectada no tratamento dos dados foi o Plano de 

Aula. Ele aparece no momento em que se repete nos dados e quando constatamos 

que as professoras não produzem planos de aula. As mesmas se baseiam apenas 

pelo plano de curso anual da escola, porém o plano anual deveria ser elaborado 

pela professora que ministra a aula, mas o que encontramos na escola foi apenas o 

plano anual do 6º e 7º ano. Ou seja, os professores não produzem o plano anual que 

deveria servir de base para os mesmos atuarem na disciplina. 

Tendo em vista este fato, após discussões e conversas no círculo reflexivo, 

concluímos que as professoras confeccionariam planos de aula sobre a aula de 

Artes Visuais. Escolheriam um tema e elaborariam a aula, articulando o tipo de 

material que seriam empregados nas atividades práticas.  

Após os círculos reflexivos no qual analisamos os documentos que 

disponibilizam a base para os conteúdos de cada série, a produção dos planos de 

aula foi providenciada.  

Cada professora escolheu um tema a ser desenvolvido na teoria, com 

conceitos, exemplos e imagens. Bem como na parte prática, escolhendo e 

adequando materiais específicos a cada tema. 

Após o planejamento das aulas as professoras se propuseram a realiza-los na 

prática com a observação da pesquisadora. 
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A seguir os planos de aula desenvolvidos pelas professoras: 

 

IDENTIFICAÇÃO 
ENSINO FUNDAMENTAL II 
PROFESSORA: NOITE ESTRELADA 
 
6º ANO TURMAS: VESPERTINO ANO: 2017 CARGA HORÁRIA: 10 
PLANO DE AULA 
TEMA: CONHECIMENTO E EXPRESSÃO EM ARTES VISUAIS 
 
OBJETIVOS  
GERAL: Conhecer o artista brasileiro Romeiro Brito, incentivando o conhecimento da 
arte visual brasileira. 
ESPECÍFICOS:  
Conhecer o artista Romero de Brito; 
Desenhar uma de suas obras e colorir; 
Fazer um cartão postal sobre o artista brasileiro. 
 
CONTEÚDO 
Apresentar a biografia de Romero Brito– Falar sobre o artista brasileiro; 
Características das obras de Romero Brito. 
 
METODOLOGIA 
Realização de atividades que envolvam produção individual e coletiva na linguagem 
das obras de Romero Brito, em que o aluno possa manifestar seus temas e 
assuntos de interesse, através da experimentação e pesquisa em artes visuais. 
Situações de produção individual e coletiva, a partir de propostas de trabalho que 
tragam desafios de exploração da linguagem visual. 
 
RECURSOS 
Papel cartão preto, papel color set coloridos, papel canson ou vergê branco, papel 
sulfite, imagens coloridas e ampliadas do Romero Britto, tesouras, régua, lápis 
grafite e lápis de cor. 
 
AVALIAÇÃO 
Avaliações, observações, registros e análises de como o aluno percebe e utiliza a 
sequência de procedimentos de desenho, pintura de arte visual. 
 
REFERÊNCIAS 
BEÁ, Meira. Projeto Mosaico: arte; ensino fundamental 6º ANO – 1. Ed. – São Paulo: 
Scipione, 2015. 
Referencial curricular de Rondônia, 2013. 
Outras fontes serão consultadas: gramáticas, dicionários e outros livros didáticos. 
 
 
 
 
IDENTIFICAÇÃO 
ENSINO FUNDAMENTAL II 
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PROFESSORA: A DANÇA 
7º ANO TURMAS: VESPERTINO ANO: 2017 CARGA HORÁRIA: 10 
PLANO DE AULA 
TEMA: CONHECIMENTO E EXPRESSÃO EM ARTES VISUAIS 
 
OBJETIVOS  
Conhecer o que é publicidade. 
Compreender o conceito de alguns termos utilizados na linguagem publicitária: 
logotipo, slogan e texto explicativo. 
Conhecer os diferentes tipos de propagandas e os veículos de comunicação 
utilizados pela campanha publicitária. 
 
CONTEÚDO 
A PUBLICIDADE E A ARTE 
 
METODOLOGIA 
Será feita uma abordagem inicial sobre o que os alunos sabem sobre o que é 
publicidade, a sua utilidade e necessidade. Após dessa introdução será passado um 
texto-resumo sobre o conceito, objetivo, o que compreende uma campanha 
publicitária e a relação de Arte com a publicidade. 
Serão mostradas imagens em slides de exemplos de propagandas de diversos 
produtos, público-alvo, e função do produto. 
 
RECURSOS 
Revistas diversas, vídeos, slides, folhas sulfite, cola, tesoura e texto explicativo. 
 
AVALIAÇÃO 
Atividade individual na produção de panfleto publicitário de um produto, o qual deve 
conter: slogan, logotipo e texto explicativo, público-alvo, recursos utilizados, utilidade 
do produto. 
 
REFERÊNCIAS 
<http://artenapp.blogspot.com.br/> Acesso em 10 de nov. de 2017. 
 
 
 
 
IDENTIFICAÇÃO 
ENSINO FUNDAMENTAL II 
PROFESSORA: A DANÇA 
8º ANO TURMAS: VESPERTINO ANO: 2017 CARGA HORÁRIA: 10 
PLANO DE AULA 
TEMA: CONHECIMENTO E EXPRESSÃO EM ARTES VISUAIS 
 
OBJETIVOS  
Conhecer os artistas propostos e produzir desenho a partir da releitura das obras 
dos mesmos. 
 
CONTEÚDO 
RELEITURA 
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METODOLOGIA 
Realização de atividades que envolvam produção individual e coletiva na linguagem 
das obras: Os Girassóis (Van Gogh), Alegria de Viver (Robert Delaunay), Mulata 
com Pássaro (Di Cavalcanti) e O Sono (Salvador Dalí), em que o aluno possa 
manifestar seus temas e assuntos de interesse, através da experimentação e 
pesquisa em artes visuais. 
Produção individual de desenho, a partir de propostas de trabalho que tragam 
desafios de exploração da linguagem visual. 
 
RECURSOS 
Imagens coloridas 
Papel-cartão preto 
Texto sobre as imagens 
Lápis de cor 
 
AVALIAÇÃO 
Atividade individual de releitura através de desenho no papel canson/ vergê. 
 
REFERÊNCIAS 
<http://artenapp.blogspot.com.br/> Acesso em 10 de nov. de 2017. 
 
 
 
 
IDENTIFICAÇÃO 
ENSINO FUNDAMENTAL II 
PROFESSORA: ABAPORU 
9º ANO TURMAS: VESPERTINO ANO: 2017 CARGA HORÁRIA: 10 
PLANO DE AULA 
TEMA: CONHECIMENTO E EXPRESSÃO EM ARTES VISUAIS 
 
OBJETIVOS  
Conhecer o Patrimônio histórico da cidade de Porto Velho; 
Compreender a importância do patrimônio histórico para uma sociedade; 
Mostrar a importância da preservação e conservação do patrimônio histórico; 
Apreciar imagens dos Patrimônios de Porto Velho; 
Aprender o conceito de textura; 
Conhecer tipos de texturas gráficas e táteis; 
Compor com as texturas. 
 
CONTEÚDO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E TEXTURA 
 
METODOLOGIA 
Sondagem com os alunos, pedindo que eles falem o que entendem sobre patrimônio 
histórico; 
Apresentar o conceito e tipos de patrimônio histórico; 
Apresentar as imagens dos patrimônios históricos de porto velho. 
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RECURSOS 
Papel cartão preto; 
Imagens coloridas dos Patrimônios; 
Material com textura visual e tátil: papéis de presente, EVA, papelão, tecidos, etc.; 
Cola; 
Tesouras; 
Papel sulfite e 
Papel vergê/ canson. 
 
AVALIAÇÃO 
Participação na aula e produção da imagem (colagem) de um dos patrimônios 
históricos de Porto Velho utilizando texturas. 
 
REFERÊNCIAS 
Prefeitura de Porto Velho – Construindo Progresso 
<https://www.portovelho.ro.gov.br/artigo/18897/patrimonios> Acesso em 25 de nov. 
de 2017. 
 
BUORO, Anamélia Bueno. Olhos que pintam - A leitura da imagem e o ensino da 
arte. São Paulo Educ./ Fapesp / Cortez, 2002. 
 
 
 

 

4.1.2.3 Aulas Práticas de Artes Visuais 
 

 A terceira subcategoria que emergiu dos dados foi referente às Aulas 

Práticas. Desde as entrevistas as professaras apresentavam dúvidas sobre a prática 

das aulas e questionamentos de como desenvolver a teoria e a prática no ensino 

das Artes Visuais. Então por meio do plano de aula produzido pelas mesmas e 

orientado pela pesquisadora, aplicaram as aulas de Arte Visuais em cada turma que 

lecionam.  

 As aulas foram efetuadas da seguinte forma: primeiramente com a teoria 

abordando conceitos, definições, explicações sobre as imagens, e a apreciação de 

imagens em uma semana. Depois a realização da aula prática com utilização de 

materiais específicos para aquela atividade planejada, na semana seguinte. A 

pesquisadora executou nesses dias a observação participante da prática 

pedagógica, orientando e auxiliando as professoras durante as aulas. 

As aulas aconteceram conforme o quadro descrito a seguir: 
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Quadro 7 – Aulas Práticas 

AULAS DE ARTES VISUAIS 

Professora A Dança A Dança Noite 

Estrelada 

Abaporu 

Tema A Publicidade 

e a Arte 

Releitura: Os 

Girassóis (Van 

Gogh), Alegria 

de Viver 

(Robert 

Delaunay), 

Mulata com 

Pássaro (Di 

Cavalcanti) e 

O Sono 

(Salvador 

Dalí). 

Releitura: 

Romero Britto 

e Confecção 

de Cartão 

Postal 

Patrimônio e 

Textura 

Material Revistas 
diversas; 

vídeos; Slides; 
Papel sulfite; 
Cola; tesoura 

e texto 

explicativo. 

Imagens 
coloridas 

Papel-cartão 
preto 

Texto sobre as 
imagens 

Lápis de cor. 

Imagens de 
Romero Britto 
Papel-cartão 

preto 
Papel color set 
Papel Sulfite 

Papel canson/ 
vergê 

Lápis de cor 

Com textura 
visual e tátil: 

papéis de 
presente, EVA, 

papelão, 
tecidos, etc. 
Imagens dos 
Patrimônios. 
Papel cartão 

preto. 

Tesouras 

Data 14/11 
15h15min às 

16h00min 
Terça-feira 

14/11  
 13h45min às 

15h15min 
Terça-feira 

28/11 
15h15min às 

16h00min 
Terça-feira 

30/11 
 13h45min às 

14h30min 
Quinta-feira 

Quantidade 

de alunos 

30 alunos 25 alunos 35 alunos 28 alunos 

Série 7º ano 8º ano 6º ano 9º ano 

 

Fonte: Banco de dados da autora. 

No dia 14 de novembro realizamos a primeira aula na prática com a 

professora A Dança. A mesma lecionou Arte no 7º e 8º anos. Definiu que trabalharia 

com a Arte e a Publicidade no 7º ano e as Releituras: Os Girassóis (Van Gogh), 

Alegria de Viver (Robert Delaunay), Mulata com Pássaro (Di Cavalcanti) e O Sono 

(Salvador Dalí) no 8º ano.  

A aula do 8º ano aconteceu no dia 14/11, das 13h45min às 15h15min.  
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Fonte: Banco de dados da autora. 

 

Ainda no dia 14 de novembro a professora A Dança ministrou mais uma aula 

de Artes Visuais, agora no 7º ano. O tema desenvolvido foi a Arte e a Publicidade, 

que aconteceu das 15h15min às 16h00min.  

 

Figura 10 – Aula de Releitura – Professora A Dança. 
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Fonte: Banco de dados da autora. 

 

 

No dia 28 de novembro realizamos a aula com a professora Noite Estrelada 

com o tema Releitura de Romero Britto e Confecção de Cartão Postal a partir dos 

desenhos de releitura, 6º ano. A aula ocorreu das 15h15min às 16h00min.  

 

 

Figura 11 – A Publicidade e a Arte – Aula da professora A Dança. 
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Figura 12 – Releitura de Romero Britto – Aula da professora Noite Estrelada. 

 

 

Fonte: Banco de dados da autora. 

 

 

 

No dia 30 de novembro das 13h45min às 14h30min, a professora Abaporu 

ministrou aula de Artes Visuais no 9º ano com o tema Patrimônio e Texturas. 
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Fonte: Banco de dados da autora. 

 

 

Após a análise dos dados coletados e tratados, o resultado da pesquisa nos 

direcionou à ideia de um produto final como aporte para auxiliar nos problemas 

encontrados. 

O produto final da pesquisa foi pensado e estruturado a partir dos dados 

coletados nas entrevistas, na pesquisa documental e nos círculos reflexivos. A 

conclusão que chegamos foi a elaboração do planejamento para o curso de 

aperfeiçoamento, destinado aos professores da rede pública da cidade de Porto 

Velho, com os conteúdos voltados ao conhecimento do ensino em Artes Visuais, 

conforme explanaremos na próxima seção. 

  

 

Figura 13 – Patrimônios e Texturas – Aula da professora Abaporu. 
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4.2 Produto final: Curso de Aperfeiçoamento em Artes Visuais para 

Professores 

 

 O produto final proposto após os resultados da pesquisa foi um curso de 

aperfeiçoamento para professores que ministram aulas de Arte na rede pública na 

cidade de Porto Velho, em qualquer segmento e que não possuem formação na 

área. 

Será desenvolvido por meio de Termo de Cooperação entre o Instituto 

Federal de Rondônia/ IFRO e a Secretaria Estadual de Educação/ SEDUC. 

O curso de 180 horas será constituído por módulos que contém conteúdos 

assim distribuídos: O ensino de Arte no Brasil, História da Arte I (teoria), História da 

Arte II (atividades práticas), Estética, Manifestações Artísticas Populares, 

Conservação do Patrimônio, Folclore, Powerpoint (informática), Movie Maker 

(informática), O ensino de Arte na escola I (teoria: artes visuais, música, dança e 

teatro), O ensino de Arte na escola II (prática/ experimentação). 

  O curso será desenvolvido em módulos de forma intercalada, com aulas 

presenciais em sala de aula, laboratórios de informática ou aulas práticas 

(exposições, academia de dança, teatro, etc.), tendo a seguinte estrutura: 

 

Quadro 8 – Conteúdos para curso de aperfeiçoamento dos professores. 

 
Carga horária 160 horas 

 

Módulo CONTEÚDOS ABORDADOS CARGA 
HORÁRIA 

1 O ENSINO DE ARTE NO BRASIL 10h 

2 HISTÓRIA DA ARTE I (TEORIA) 30h 

3 HISTÓRIA DA ARTE II (ATIVIDADES PRÁTICAS) 30h 

4 ESTÉTICA 10h 

5 MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS POPULARES 10h 

6 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 10h 

7 POWERPOINT (INFORMÁTICA) 10h 

8 MOVIE MAKER (INFORMÁTICA) 10h 
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9 O ENSINO DE ARTE NA ESCOLA I (TEORIA: ARTES 
VISUAIS, MÚSICA, DANÇA E TEATRO) 

30 h 

10 O ENSINO DE ARTE NA ESCOLA II (PRÁTICA/ 
EXPERIMENTAÇÃO) 

30 h 

 CARGA HORÁRIA TOTAL 180h 
 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Abaixo descrevemos a ementa a ser desenvolvida no curso de 

aperfeiçoamento para professores de Artes Visuais. 

 

 

Quadro 9 – Plano das disciplinas contendo as ementas do curso de 
aperfeiçoamento para professores. 

 
Plano das Disciplinas 

 

Componente Curricular:  O ENSINO DE ARTE NO BRASIL 
Carga Horária: 10h 

Ementa: A História do ensino de arte no Brasil. Nomenclatura do Ensino de Arte. Tendência 
Idealista- Liberal de Educação Escolar em Arte. Tendência Realista- Progressista de Educação 
Escolar em Arte. Fundamentos Estéticos e Artísticos de Uma Educação Escolar em Arte. A arte-
educação no Brasil - tendências pedagógicas e filosóficas.  

Referências Básicas 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: arte. Brasília, DF: MEC, SEF, 1997.    
FUSARI, Maria F. de R. e FERRAZ, Maria H. C. de T. Arte na educação escolar. SP, Cortez, 1992 
_________________. Metodologia do Ensino da Arte. São Paulo, Cortez, 2001. 
BARBOSA, Ana Mae. Inquietações e mudanças no ensino da arte. São Paulo: Cortez, 2002. 
_________________. Teoria e prática da Educação Artística. São Paulo, Cultrix, 1985. 
_________________. John Dewey e o ensino da arte no Brasil. São Paulo, Cortez, 1998. 

Referências Complementares 

BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte: anos 1980 e novos tempos. – 7. ed. rev. – São 
Paulo, Perspectiva, 2009. 
FREIRE, Paulo. Ação Cultural para Liberdade e outros escritos. – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1982. 

Componente Curricular: HISTÓRIA DA ARTE I E II 
Carga Horária: 70h   

 Ementa: Teoria e Atividades Práticas sobre: Arte na Pré-história, Arte Egípcia, Arte Grega, Arte 
Romana, Arte Bizantina, Arte Românica, Arte Gótica, Arte no Renascimento, Arte Barroca, 
Impressionismo, Pontilhismo, Cubismo, Expressionismo, Fauvismo, Abstracionismo, Futurismo, 
Dadaísmo, Surrealismo e Arte Contemporânea.  

Referências Básicas 

ARGAN, Giulio Carlo História da Arte Italiana. Trad.: Vilma de Katinsky. RJ: Cosac & Naify3 v. 
2003. 1.400 p. 
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BAUDELAIRE, Charles. O pintor da vida moderna. Trad. Tereza Cruz. Lisboa, Vigo. 1993. 
BAUMGART, Fritz. Breve história da arte. Trad. Marcos Holler. São Paulo, Martins Fontes, 1994. 
CLARK, T.J. A PINTURA DA VIDA MODERNA, Paris na arte de Manet e seus seguidores. Trad. 
José Geraldo Couto. Cia. das Letras, 2003. 504 p. 
DEMPSEY, Amy. Guia Enciclopédico da Arte Moderna. Cosac & Naify, 2003. 304p. 
GOMBRICH, Ernst H A História da Arte. BH: LTC, 16ª ed. 1999, 688 p. 
JANSON, Horst Waldemar. História geral da arte: o mundo antigo e a Idade Média RJ: Martins 
Fontes, 2001.523 p. 
LYOTARD, Jean-François. O Pós–moderno. Trad. Ricardo Correia Barbosa. Rio de Janeiro, José 
Olímpio, 1984. 

Referências Complementares 

PANOFSKY, Erwin. Idea- a evolução do conceito de Belo. Trad. Paulo Nenes. São Paulo, Martins 
Fontes, 1994. 
READ, Herbert. A Arte de agora-uma introdução da pintura e escultura modernas. Trad. Jean 
Guisburg e Janete Meiches. São Paulo, Perspectiva, 1972. 
TREVISAN, Armindo. Como apreciar Arte. Porto Alegre, Mercado Aberto, 1990. 

Componente Curricular: ESTÉTICA 
Carga Horária: 10h 

Ementa: O nascimento da estética; O conceito de Belo; A percepção estética; O belo em Platão; 
As diferentes noções de Belo para Aristóteles; A função da arte; Arte e religião; Arte e sociedade. 

Referências Básicas 

KIRCHOF, Edgar Roberto. A estética antes da estética de Platão, Aristóteles, Agostinho, Aquino e 
Locke a Baumgarten. Editora da Ulbra, 2002. 
ROSENFIELD, Kathrin H. Estética. Rio de janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009. 
HERMANN, Nadja. Ética e estética: a relação quase esquecida. Porto Alegre - RS: EdiPUC, 2006. 
ARGAN, Giulio Carlo História da Arte Italiana. Trad: Vilma de Katinsky. RJ: Cosac & Naify3 v. 
2003. 1.400 p. 
DEMPSEY, Amy. Guia Enciclopédico da Arte Moderna. Cosac & Naify, 2003. 304p. 
GOMBRICH, Ernst H A História da Arte. BH: LTC, 16ª ed. 1999, 688 p. 
PANOFSKY, Erwin. Idea- a evolução do conceito de Belo. Trad. Paulo Nenes. São Paulo, Martins 
Fontes, 1994. 
TREVISAN, Armindo. Como apreciar Arte. Porto Alegre, Mercado Aberto, 1990. 

Referências Complementares 

BAUDELAIRE, Charles. O pintor da vida moderna. Trad. Tereza Cruz. Lisboa, Vigo. 1993. 
BAUMGART, Fritz. Breve história da arte. Trad. Marcos Holler. São Paulo, Martins Fontes, 1994. 
CLARK, T.J. A PINTURA DA VIDA MODERNA, Paris na arte de Manet e seus seguidores. Trad. 
José 
Geraldo Couto. Cia. das Letras, 2003. 504 p. 
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo – SP: Editora Ática, 2010. 
SCHOPENHAUER, Arthur. Metafísica do belo. Tradução, apresentação e notas Jair Barbosa. São 
Paulo – SP: Editora UNESP, 2003. 

Componente Curricular: MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS POPULARES 
Carga Horária: 10h 

Ementa: Conceito de arte, cultura e cultura popular. Relação entre a produção artística e os 
elementos da cultura popular. Diferentes abordagens do tema folclore e a cultura brasileira. 
Diferentes abordagens teóricas no estudo da relação arte e cultura. Manifestações artísticas 
brasileiras e sua relação com o sociocultural e a noção de diversidade cultural e etnocentrismo. 

Referências Básicas 
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AMARAL, Aracy A. Arte Para Quê? A preocupação social na arte brasileira, 1930-1970. São Paulo: 
Nobel, 1984. 
AGUILAR, Nelson (org). Mostra do Redescobrimento: arte popular. In: BEUQUE, Jacques Van de. 
Arte Popular Brasileira. São Paulo: Associação Brasil 500 anos Artes Visuais, 2000. 
GEERTZ, Clifford.  A arte como um sistema cultural.  O saber local: novos ensaios em antropologia 
interpretativa. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 

Referências Complementares 

RAMOS, Arthur. Arte negra no Brasil. Cultura, Brasília, v. 1, n. 2, p. 189-212, 1949.  
FARIAS, Agnaldo. Arte Brasileira Hoje. São Paulo: Publifolha, 2002. 
PERRENOUD, Philippe. Práticas pedagógicas, profissão docente e formação – perspectivas 
Sociológicas. Lisboa, Dom Quichote, 1993. 
VYGOTSKY, L. S. Formação social da mente. São Paulo, Martins Fontes, 2000. 

Componente Curricular: CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
Carga Horária: 10h 

Ementa: Conceito de Patrimônio; Conservação de Patrimônios; Tipos de Patrimônios: histórico, 
artístico, cultural, turístico e paisagístico natural; IPHAN; Processo de tombamento de um bem 
cultural; Patrimônio material e imaterial; Preservação e Restauro. 

Referências Básicas 

CHIAVARI, Maria P. Preservação e modernidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Sextante, [2000?]. 
FUNARI, Pedro P. A. Patrimônio histórico e cultural. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2006. Digital. 
QUITES, Mª Regina Emery. Preservando nosso patrimônio cultural. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 
1998. 
RIBEIRO, Marcelo. Olhares sobre o patrimônio cultural: reflexões e realidades. Porto Alegre: 
Asterisco, 2010.  
SIMAO, Maria Cristina R. Preservação do patrimônio cultural em cidades. São Paulo: Autêntica, 
2006. 

Referências Complementares 

CHUVA, Márcia R. R.; NOGUEIRA, Antônio G. R.  Patrimônio cultural: políticas e perspectivas de 
preservação no Brasil. Rio de Janeiro: Maud X, 2012. 
MAVES, Raymundo Heraldo. Diálogos antropológicos: diversidades, patrimônios, memórias. 
Belém: L&A, 2012. 
TURISMO & patrimônio em tempos de globalização. Campo Mourão: FECILCAM, 2010. 

Componente Curricular: O ENSINO DE ARTE NA ESCOLA I E II (TEORIA/ PRÁTICA/ 
EXPERIMENTAÇÃO) 
Carga Horária: 60h 

Ementa: Teoria para aplicar à prática das artes visuais, dança, teatro e música; Oficinas de 
expressões artísticas com uso de diferentes materiais e suas técnicas relacionadas ao Ensino da 
Arte. Práticas e confecção de recursos didáticos aplicáveis a Arte.  

Referências Básicas 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: arte. Brasília, DF: MEC, SEF, 1997.    
BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da Arte, São Paulo Perspectiva, 1998. 
_________________. Arte e Educação conflitos e acertos. SP, Max Limonad, 1994. 
_________________. (ORG.) Inquietações e mudanças no Ensino da Arte. SP, Cortez, 2002 
_________________. Teoria e prática da Educação Artística. São Paulo, Cultrix, 1985. 
_________________. John Dewey e o ensino da arte no Brasil. São Paulo, Cortez, 1998. 
BUORO, Anamélia Bueno. Olhos que pintam- a leitura da imagem e o ensino da arte. São Paulo 
Educ./ Fapesp/ Cortez, 2002. 
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DONDIS, Donnis A. Sintaxe da linguagem visual, São Paulo Martins Afonso, 1991 
OSTROWER, F. Universos da Arte, RJ Campus, 1983. 
FUSARI, Maria F. de R. e FERRAZ, Maria H. C. de T. Arte na educação escolar. SP, Cortez, 1992 
__________________. Metodologia do Ensino da Arte. São Pulo, Cortez, 1993. 
NAVES, Rodrigo. A forma difícil – ensaios sobre a arte brasileira. SP, Ática, 1996. 
PILLAR, Analice e VIEIRA, Denise. O vídeo e a metodologia triangular no ensino da arte. Porto 
Alegre: UFRGS/ IOCHPE,1992. 

Referências Complementares 

GARDNER, Howard. Mentes que criam. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2001. 
SHILICHTA, Consuelo A D B. e TAVARES, I. M. e TROJAN, R. M. Educação Artística. Curitiba: 
Módulo, 1996. 
CLARK, T.J. A PINTURA DA VIDA MODERNA, Paris na arte de Manet e seus seguidores. Trad. 
José Geraldo Couto. Cia. das Letras, 2003. 504 p. 
BAUDELAIRE, Charles. O pintor da vida moderna. Trad. Tereza Cruz. Lisboa, Vigo. 1993. 
MACHADO, A. A Arte e o Vídeo. São Paulo, 1990. 
PAPERT, Seymour. A máquina das crianças – repensando a Escola na Era da Informática. Porto 
Alegre, Artes Médicas, 2001. 
BRONOWSKI, Jacob. Arte e conhecimento-ver, imaginar criar. Trad. Artur Lopes Cardoso. São 
Paulo, Martins Fontes, 1983. 
FORSLIND, Ann. Cores, jogos e experiências. São Paulo, Callis, 1996. 
CARDOSO, Rafael. Arte Brasileira em 25 quadros. R.J., Ed. Record, 2008.  
ROSENFELF, Anatol. Prismas do teatro. SP. Perspectiva: 2000. 
VIOLA SPOLIN. Improvisação para o teatro. SP. Perspectiva: 2001. 

Componente Curricular: POWER POINT 
Carga Horária: 10h 

Ementa: Software de apresentação: Introdução ao PowerPoint, Criar apresentações, Formatar 
apresentações, Inserir gráficos e desenhos, Impressão. 

Referências Básicas 

COX, Joyce; PREPPERNAU, Joan. Microsoft Office PowerPoint 2007 – passo a passo. Porto 
Alegre: Bookman, 2007. 
MANZANO,A. L. N. G. e MANZANO, M. I. N. G. Estudo dirigido de informática básica. São Paulo: 
Erica, 2007. 

Referências Complementares 

CAPRON, H, L e CAPRON, J. A. Introdução à Informática. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. 

Componente Curricular: MOVIE MAKER 
Carga Horária: 10h 

Ementa: Introdução ao Movie Maker, Primeiros passos, Importar arquivos, Editar projetos, 
Trabalhar com transições, Trabalhar com áudio e Enviar filmes. 

Referências Básicas 

MANZANO,A. L. N. G. e MANZANO, M. I. N. G. Estudo dirigido de informática básica. São Paulo: 
Erica, 2007. 

Referências Complementares 

CAPRON, H, L e CAPRON, J. A. Introdução à Informática. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. 
 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo buscou levantar respostas para uma inquietação como 

profissional formada em Arte, onde ao percorrer a educação em vários seguimentos 

como professora, presenciamos a insegurança do docente em relação à prática do 

ensino das Artes Visuais e a carência dos conteúdos a serem desenvolvidos com os 

alunos. Aspectos integrantes do ensino de Arte que se forem desempenhados de 

maneira planejada, com metodologias, materiais, técnicas e conhecimento, se 

tornam prazerosos ao se trabalhar em sala, tanto para o professor como para o 

aluno. 

Realizamos o levantamento das informações, no qual de início, tinha o 

objetivo que vislumbrasse respostas a fim de intervir no processo de reflexão e 

transformação da prática pedagógica dos professores que ministram aulas de Arte 

na rede pública da cidade de Porto Velho. A questão inicialmente proposta era saber 

quais respostas para as seguintes questões que orientaram nosso estudo: Quais 

são as reais dificuldades enfrentadas pelos docentes que ministram a disciplina, 

sobretudo àquelas que não possuem a formação na área? De que modo, podemos 

contribuir no processo de seleção, estudo e análise dos conteúdos dessa disciplina? 

Que tipo de ajuda os docentes precisam e o que querem saber? Que saberes na 

área demonstram ter e de que saberes ainda precisam? A partir dessas questões, 

definimos como objetivo da pesquisa-ação: Investigar a prática pedagógica dos 

docentes sem formação específica na área e que atuam no ensino de arte, na rede 

pública estadual do município de Porto Velho e desenvolver de forma colaborativa, 

alternativas para sanar as dificuldades apresentadas e que respondam aos anseios 

dos docentes.  

Constatamos no locus da pesquisa que os professores demonstram grande 

compromisso e empenho com a Educação, porém não encontram apoio e incentivo 

de nenhuma forma, nem material, nem de capacitação, nem emocional dos órgãos 

competentes e gestores. Percebemos que se esforçam para realizar o que podem 

dentro do possível. Verificamos vários professores com sede de saber, sem a 

oportunidade de ter pelo menos algum tipo de formação na área de sua atuação ou 
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mesmo na disciplina que são forçados, de forma habitual, a aceitar lecionar para 

preencher a carga horária.  

Outro ponto que constatamos foi a falta de hábito em frequentar ambientes 

artísticos. Em geral as pessoas da cidade não valorizam expressões artísticas, pois 

na região as manifestações de Arte são escassas e insuficientes para tornar 

intrínseca a prática de frequentação nesses locais. Esse fato acarreta o 

fortalecimento da desvalorização da Arte na região. E em decorrência dele os 

professores reproduzem na escola essa concepção. 

Os tempos dispensados às aulas de Arte são insuficientes para se 

desenvolver tudo o que é proposto nos documentos oficiais relacionados ao ensino 

de Arte. Sem contar com a falta de material, de apoio dos órgãos competentes, da 

falta de espaço adequado às práticas das aulas de Artes Visuais e de capacitação 

na área para melhor desempenho dos professores nessa disciplina. 

As aulas de Arte em geral, são chatas, cansativas, muito teóricas ou muito 

práticas, fragmentadas, sem significado e sem uma elaboração direcionada e 

consciente. Uma capacitação na área para os professores que lecionam e não 

possuem graduação em Arte, seria uma medida eficaz que solucionaria essa 

situação recorrente nas escolas públicas da cidade de Porto Velho.   

Não será uma tarefa simples a execução do curso de aperfeiçoamento 

proposto ao final da pesquisa, acreditamos que devido aos vários empecilhos que 

poderão surgir como, por exemplo, horário de liberação para os professores 

participarem do curso, material específicos para a execução das atividades a serem 

desenvolvidas de Artes Visuais, pessoas qualificadas com disponibilidade para 

contribuir com seu conhecimento e ministrar aulas no curso, a realização do termo 

de cooperação entre as instituições envolvidas, dentre outros. Porém sabemos que 

o curso é uma necessidade que requer urgência, pois a observação da prática 

pedagógica nos mostrou isso. 

Concluímos com a pesquisa que os professores que ministram aulas de Arte 

precisam ampliar seus saberes, como o conhecimento sobre os vários períodos da 

História da Arte; o conhecimento sobre os elementos que compõem as Artes 

Visuais; experimentar espaços artísticos (teatro, cinema, espetáculos de dança, 

museus, recitais de música, etc.); conhecer metodologias do ensino das Artes 

Visuais assim como conhecer e experimentar materiais e técnicas artísticas. Apenas 
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após essas ações será possível um ensino da disciplina Artes Visuais, de forma 

consciente e com significado. E isso será possível por meio do curso de 

aperfeiçoamento para professores, proposto pelo resultado da pesquisa 

desenvolvida.  
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1 DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM PROJETO DE PESQUISA 

 

 

Título da Pesquisa: 

 

A PRÁTICA DOCENTE DO ENSINO DE ARTE NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

Eu, JURACY MACHADO PACÍFICO, Professora, Orientadora da UNIR, portadora 

do RG 355073 SSP/ RO declaro que estou ciente do referido Projeto de Pesquisa e 

comprometo-me em verificar seu desenvolvimento para que se possam cumprir 

integralmente os itens da Resolução nº 510/2016, que dispõe sobre Ética em 

Pesquisa que envolve Seres Humanos. 

 

 

 

_______________________________________________ 

Orientadora 

 

 

 

_______________________________________________ 

Orientanda 

 

 

 

 Porto Velho, 05 de maio de 2017. 
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2 TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

 

 

Pesquisa: 

 

A PRÁTICA DOCENTE DO ENSINO DE ARTE NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

Eu, TELMA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS, mestranda do Programa de 

Mestrado Profissional em Educação da Universidade Federal de Rondônia, 

portadora do RG 275.790 SSP/ RO e CPF 340.951.522-49 comprometo-me em 

cumprir integralmente os itens da Resolução nº 510/2016 do MS/CNS, que dispõe 

sobre Ética em Pesquisa que envolve Seres Humanos. 

Estou ciente das penalidades que poderei sofrer caso infrinja qualquer um dos 

itens da referida resolução. 

Por ser verdade, assino o presente compromisso. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Telma Cristina Martins dos Santos 

 

 

 

 

Porto Velho, 05 de maio de 2017. 
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3 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Venho através deste, convidá-lo (a) a participar da pesquisa “A Prática 
Docente do Ensino de Arte no Ensino Fundamental”, lendo e assinando o presente 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 
Eu, ___________________________________________________ que em 

pleno exercício dos meus direitos me disponho a participar da pesquisa acima 
referida. 
 

Declaro ser esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos:  
O trabalho A PRÁTICA DOCENTE DO ENSINO DE ARTE NO ENSINO 

FUNDAMENTAL terá como objetivo geral investigar a prática pedagógica dos 
docentes sem formação específica na área, que atuam no ensino de arte, na rede 
pública estadual do município de Porto Velho e propor um projeto de curso de 
aperfeiçoamento para a formação continuada dos professores.  

➢ Ao voluntário só caberá à autorização para realizar entrevista sobre o tema 
proposto e não haverá nenhum risco ou desconforto.  

➢ Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial, 
entretanto, quando necessário for, poderá revelar os resultados através de 
publicações científicas em eventos e periódicos científicos com fins de 
contribuir para o avanço da ciência nessa área, cumprindo as exigências da 
Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde.  

➢ O voluntário poderá se recusar a participar, ou retirar seu consentimento a 
qualquer momento da realização do trabalho ora proposto, não havendo 
qualquer penalização ou prejuízo para o mesmo.  

➢ Será garantido ao participante o sigilo de as identidade e imagem durante a 
pesquisa e na apresentação dos resultados, de forma a não causar 
constrangimentos momentâneos e futuros.  

➢ Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes 
voluntários deste projeto científico e não haverá qualquer procedimento que 
possa incorrer em danos físicos ou financeiros ao voluntário e, portanto, não 
haveria necessidade de indenização por parte da equipe científica e/ou da 
instituição responsável.  

➢ O pesquisador se compromete com a confidencialidade dos dados e a 
garantia de que serão respeitados os direitos e autonomia dos voluntários.  

➢ Os voluntários serão diretamente beneficiados com os resultados da pesquisa 
que visa sugerir melhorias na prática pedagógica dos docentes sem formação 
específica na área, que atuam no ensino de arte, na rede pública estadual.  

➢ Todas as páginas deverão ser rubricadas pelo pesquisador responsável/ 
pessoa por ele delegada e pelo participante/ responsável legal.  

➢ Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre acesso ao conteúdo 
da mesma, podendo discutir os dados, com o pesquisador, vale salientar que 
este documento será impresso em duas vias e uma delas ficará em minha 
posse.  

➢ Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá 
contatar a equipe científica no número (69) 9 9267-4451 Telma Cristina 
Martins dos Santos.  
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RISCOS DA PESQUISA 
 

De acordo com a Resolução nº510, de 07 de abril de 2016, os possíveis 
riscos que a pesquisa apresenta são mínimos, considerando sua magnitude em 
função das características e circunstâncias do projeto. O pesquisador deve estar 
atento aos riscos que a pesquisa pode acarretar aos participantes em decorrência 
dos seus procedimentos, devendo para tanto serem adotadas medidas de 
precaução e proteção, a fim de evitar dano ou atenuar seus efeitos.  

Os riscos que a pesquisa apresenta são de exposição pessoal dos 
profissionais docentes, que pode se constranger em falar ou realizar alguma 
atividade artística que não o deixe a vontade.  

Os valores religioso e cultural dos docentes colaboradores serão respeitados 
quando os conteúdos de arte, se por ventura vir a se aproximar das discussões 
nesses campos de conhecimento e formação dos indivíduos.  

Manter-se-á respeito aos valores culturais, sociais, morais e religiosos bem 
como aos hábitos e costumes dos participantes da pesquisa.  

Visando amenizar os riscos de exposição, os nomes e imagens dos 
entrevistados serão preservados e apenas os dados serão utilizados para a 
construção da proposta do projeto.  

A Resolução nº 510 define riscos da pesquisa como: “[...] possibilidade de 
danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do 
ser humano, em qualquer pesquisa e dela decorrente;”. Sendo assim tal medida visa 
proteger os participantes de qualquer agravo imediato ou posterior, direto ou 
indireto, decorrente da pesquisa.  
 
PESQUISADORA:  
Telma Cristina Martins dos Santos – Celular: (69) 9 92674451  
Endereço: Rua Geraldo Siqueira, 2530, Bairro Conceição,  
CEP: 76808-270 Porto Velho-RO.  
Email: telma.cristina@ifro.edu.br  
 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – CEP  

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e 
independente, com “munus público”, que deve existir nas instituições que realizam 
pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses 
dos sujeitos em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da 
pesquisa dentro dos padrões éticos (Normas e Diretrizes Regulamentadoras da 
Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Resolução CNS 196/96, II.4).  

O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos 
de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. Este papel está bem 
estabelecido nas diversas diretrizes éticas internacionais (Declaração de Helsinque, 
Diretrizes Internacionais para as Pesquisas Biomédicas envolvendo Seres Humanos 
– CIOMS) e Brasileiras (Resolução CNS 196/96 e complementares), diretrizes estas 
que ressaltam a necessidade de revisão ética e científica das pesquisas envolvendo 
seres humanos, visando a salvaguardar a dignidade, os direitos, a segurança e o 
bem-estar do sujeito da pesquisa.  

Desta maneira e de acordo com a Resolução CNS 196/96, “toda pesquisa 
envolvendo seres humanos deverá ser submetida à apreciação de um Comitê de 
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Ética em Pesquisa” e cabe à instituição onde se realizam as pesquisas a 
constituição do CEP.  

A missão do CEP é salvaguardar os direitos e a dignidade dos sujeitos da 
pesquisa. Além disso, o CEP contribui para a qualidade das pesquisas e para a 
discussão do papel da pesquisa no desenvolvimento social da comunidade. 
Contribui ainda para a valorização do pesquisador que recebe o reconhecimento de 
que sua proposta é eticamente adequada.  
 
Endereço: BR 364, Km 9,5, ou Avenida Presidente Dutra, 2965 Campus José R. 
Bairro: Centro CEP: 78.000-000 UF: RO, Telefone: (69) 1182-2111.  
E-mail: cep.unir@yahoo.com.br.  
 
COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP  
Endereço: SEPN 510 Norte, Bloco A 1º Subsolo, Edifício Ex-INAN – Unidade II – 
Ministério da Saúde, CEP: 70.750-521, Brasília-DF, telefone: (61) 3315-5878.  
E-mail: conep@saude.gov.br  
Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de 
pleno acordo com o teor do mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre 
e esclarecido.  
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Telma Cristina Martins dos Santos 

 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Participante da pesquisa 
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4 TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO  

PROFESSOR EDUARDO LIMA E SILVA 

CNPJ 05.889.571/0001-42 

RUA DANIEL NERY, 1089, BAIRRO NOVA FLORESTA,  

PORTO VELHO, RONDÔNIA, CEP 76.807-124 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Estamos cientes da intenção da realização do projeto intitulado “A PRÁTICA 

DOCENTE DO ENSINO DE ARTE NO ENSINO FUNDAMENTAL” desenvolvido pela 

pesquisadora Telma Cristina Martins dos Santos, mestranda da Universidade 

Federal de Rondônia sob a orientação da Professora Dra. Juracy Machado Pacífico. 

 

 

Porto Velho, 05 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 
Maria Conceição Alves 

Diretora 
 

 

 

 

 



133 
 

 
1 – Modelo de questionário destinado aos professores de arte (a fim de 

direcionar a entrevista aberta). 

QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES DE ARTE DA ESCOLA PÚBLICA DE 

PORTO VELHO 

1- Faça sua apresentação (nome, formação, local de nascimento, quanto tempo 

leciona, quanto tempo leciona arte, quanto tempo está nesta escola, etc.) 

2- Você teve aulas de arte/ disciplina de arte na faculdade? 

3- Como foi o ensino de arte quando você estudava? 

4- Você tinha afinidade com arte na escola, quando estudava? 

5- Quais atividades você lembra que fazia nas aulas de arte na época em que 

estudava? 

6- Você tem o hábito de frequentar cinemas, teatro, espetáculos de dança, 

exposições, feiras culturais, museus, etc.? 

7- Qual sua trajetória para ser professora de arte atualmente?   

8- Você gosta de lecionar arte?  

9- Você tem afinidade com a arte? 

10- Quais séries você leciona? 

11- O que aplica na sua realidade em sala de aula, de conteúdos, durante as 

aulas de arte? 

12- Como trabalha o significado e definições do que é arte? 

13- Onde você pesquisa ou se baseia para formular os planos de aula de arte? 

14- Os alunos se interessam pelas aulas de arte? 

15- Você trabalha a parte teórica e prática dos conteúdos de arte? 

16- Como são as aulas de arte geralmente? 

17- Como são as avaliações do conteúdo de arte? 

18- O que falta para se ter uma aula de arte do jeito que você deseja? 

19- Existe parceria da gestão quanto à realização de eventos ou necessidades de 

materiais para as aulas de arte? 

20- O que é arte para você? 

21- Você acha arte importante para a vida dos alunos e das pessoas em geral? 

22- Você acha que precisa de cursos de formação continuada para professores 

que lecionam a disciplina arte? 
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2- PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO DOS DOCENTES COLABORADORES 

 
 

Nº 

 
 

NOME 

 
 

FORMAÇÃO 

 
CONTATOS 

E-mail e 
celular 

 
SÉRIES 

QUE 
LECIONA 

ARTE 

DISCIPLINAS 
QUE 

LECIONA 
ALÉM DE 

ARTE 

 
 

TURNOS 

 
 

TURMAS 

 
 
1 

 
     
 

      
 
 
 
 
 
 

 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

 
 
5 
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3-Formulário para a Secretaria de Educação do Estado de Rondônia/ SEDUC. 

PESQUISA: CENSO DOS PROFESSORES DE ARTE EM RONDÔNIA E PORTO 

VELHO. 

ESTADO DE RONDÔNIA 

Item Descrição Dados em números 

01 Número de docentes de Arte de toda a rede estadual, 
SEM formação na área: 

 

02 Número de docentes de Arte em toda a rede estadual, 
SEM formação na área, que ministram aula no Ensino 
Fundamental II (6º ao 9º anos): 

 

03 Número de docentes de Arte em toda a rede estadual, 
SEM formação na área, que ministram aula no Ensino 
Médio: 

 

04 Número de docentes de Arte de toda a rede estadual 
COM formação na área: 

 

05 Número de docentes de Arte de toda a rede estadual, 
COM formação na área, que ministram aula no Ensino 
Fundamental II (6º ao 9º anos): 

 

06 Número de docentes de Arte de toda a rede estadual, 
COM formação na área, que ministram aula no Ensino 
Médio: 

 

07 Carga horária da disciplina de Arte nas escolas 
estaduais: 

 

CIDADE DE PORTO VELHO/ CAPITAL 

01 Número de docentes de Arte da rede estadual, SEM 
formação na área, que ministram aula na cidade de Porto 
Velho: 

 

02 Número de docentes de Arte da rede estadual, SEM 
formação na área, que ministram aula no Ensino 
Fundamental II (6º ao 9º anos), apenas na cidade de 
Porto Velho: 

 

03 Número de docentes de Arte da rede estadual, SEM 
formação na área, que ministram aula no Ensino Médio, 
apenas na cidade de Porto Velho: 

 

04 Número de docentes de Arte da rede estadual COM 
formação na área, que ministram aula na cidade de Porto 
Velho: 

 

05 Número de docentes de Arte da rede estadual, COM 
formação na área, que ministram aula no Ensino 
Fundamental II (6º ao 9º anos), apenas na cidade de 
Porto Velho: 

 

06 Número de docentes de Arte da rede estadual, COM 
formação na área, que ministram aula no Ensino Médio, 
apenas na cidade de Porto Velho: 

 

 
 

Observações: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________ 
Assinatura e data 
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