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Ando devagar porque já tive pressa 

E levo esse sorriso, 

Porque já chorei demais 

Hoje me sinto mais forte, 

Mais feliz quem sabe 

Eu só levo a certeza de que 

Muito pouco eu sei, eu nada sei 

Conhecer as manhas e as manhãs, 

O sabor das massas e das maças, 

É preciso amor pra poder pulsar, 

É preciso paz pra poder sorrir, 

 é preciso a chuva para florir. 

Todo mundo ama um dia, 

Todo mundo chora, 

 Um dia a gente chega, 

No outro vai embora 

Cada um de nós compõe a sua história, 

E cada ser em si, carrega o dom de ser capaz,  

De ser feliz. 

 

 

Tocando em Frente 
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RESUMO 

O estudo realizado nesta pesquisa tem como foco aprofundar as discussões e 
reflexões sobre o processo criativo e sua importância na relação pedagógica a partir 
das práticas de professores de Artes. Quando abordamos o processo de criar do 
aluno e a experimentação no contexto escolar, que possibilidades, limites e 
obstáculos se manifestam? Trata-se de uma investigação de cunho qualitativo, 
realizada com base teórica em pesquisa bibliográfica, tendo como referenciais: 
Paulo Freire (2007) e sua discussão sobre a importância da relação-pedagógica 
para a construção da autonomia do aluno; Ana Mae Barbosa (2008) e seus estudos 
sobre a Arte-educação no Brasil e a formação do professor de Arte; os Parâmetros 
Curriculares Nacionais de Arte (1998) com ênfase na recomendação sobre a 
articulação dos três eixos metodológicos: criação/produção em Arte, fruição estética, 
e reflexão; Porcher (1982) e sua discussão sobre a importância da Educação 
Artística e Albano (1998) com o seu relato sobre a experiência vivida entre a artista 
Tarsila do Amaral e o seu aprendiz Tuneu. A pesquisa de campo foi desenvolvida 
com a realização de entrevistas com três professoras de Arte e três alunos (um 
aluno de cada professora), de duas escolas estaduais da Rede Pública de Ensino de 
São Bernardo do Campo e uma escola estadual da Rede Pública de Ensino de 
Diadema. Para o tratamento dos dados coletados nas entrevistas foi utilizada a 
Metodologia de Análise de Conteúdo proposta por Franco (2008). A análise dos 
dados demonstrou que o processar de ideias, a experimentação e todo o processo 
criativo do aluno passa quase sempre desapercebido na sua importância enquanto 
prática pedagógica desenvolvida no contexto escolar nas aulas de Arte. Os dados 
apresentados na pesquisa, quanto à formação do professor, indicam um grau 
elevado formativo, mas que, quando comparado à prática pedagógica, percebemos 
lacunas sobre a importância do papel da relação pedagógica no processo criativo  
do aluno. Apesar disto se apresentar como uma realidade na pesquisa, não 
poderíamos deixar de mencionar que, mesmo tendo uma pequena representação, 
observamos uma prática metodológica que cristaliza positivamente o processo 
criativo do aluno como forma de construção da autonomia, onde o aluno é 
presenteado com uma relação pedagógica que promove o experimentar, o criar e 
todas as formas de se expressar, de se fazer atuante, de expressar sua visão de 
mundo.    

Palavras-chave: Arte-educação no Brasil. Relação pedagógica. Processo criativo. 
Criatividade e autonomia.   
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ABSTRACT 

The study in this research focuses on furthering the discussions and reflections on 
the creative process and its importance in relation to pedagogical practices of 
teachers from the Arts. When discussing the process of creating and testing the 
student in the school context, what possibilities, limits and barriers manifest 
themselves? This is a qualitative research, carried out based on theoretical literature, 
taking as reference: Paulo Freire (2007) and his discussion of the importance of 
relationship-building for the teaching of learner autonomy, Ana Mae Barbosa (2008) 
and his studies of art-education in Brazil and teacher of Art, the Art National 
Curriculum (1998) with emphasis on the joint recommendation on the three axes 
methodology: creation / production art, aesthetic enjoyment, and reflection ; Porcher 
(1982) and his discussion of the importance of Arts Education and Albano (1998) 
with his account of the experience between the artist Tarsila do Amaral and his 
apprentice Tuneu. The field research was carried out with interviews with three 
teachers of Art and three students (one student from each teacher), two state 
schools in the Public School of Sao Bernardo do Campo and a state school in the 
Public School Diadema. For the treatment of the data collected in the interviews was 
used Content Analysis Methodology proposed by Franco (2008). Data analysis 
showed that the processing of ideas, experimentation and the whole creative process 
of the student is almost always overlooked in its importance as a pedagogical 
practice developed in the context of school art classes. The data presented in the 
survey, regarding teacher training, indicate a high degree of formation, but when 
compared to teaching practice, perceive gaps about the important role of the 
pedagogical relationship in the creative process of the student. Despite this present 
itself as a reality in the research, could not fail to mention that even with a small 
representation, we observed a positive practical methodology which crystallizes the 
creative process of the student as a way of building autonomy, where the student is 
presented with a list educational experience that promotes the build and all forms of 
expression, to make active, to express their world view. 

Keywords: Art-education in Brazil. Value pedagogical. Creative process. Creativity 
and autonomy. 
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INTRODUÇÃO 

Inquietações, observações e experiências que foram surgindo em minha 

trajetória de vida, tanto no âmbito humano, quanto no âmbito profissional, 

impulsionaram-me em direção a este estudo acerca da criatividade e da relação 

professor-aluno.       

A força motriz para a realização de tal estudo é a minha própria história de 

vida, enquanto pessoa e educadora.     

Realizei meus estudos iniciais em uma escola da Rede Estadual de Ensino do 

Estado de São Paulo e sempre tive presente em minha mente imagens de 

bailarinas, sapatilhas e de dança, mesmo não tendo ninguém em meu convívio 

familiar ou escolar que fizesse parte deste mundo de sonho, nesta época. 

Aos 9 anos de idade, meus pais me matricularam em uma escola de Ballet e 

depois de 12 anos estava formada como professora de Ballet e Bailarina, até esta 

data não sabia explicar a sensação quando estava dançando, só sabia que era algo 

muito bom e que me fazia muito feliz.  

A cobrança familiar sobre a minha formação escolar era muito grande, pois 

não viam na Dança um modo de profissionalização seguro e assim me senti 

responsável em escolher uma Faculdade. Foi então que surgiu em minha vida as 

Artes Plásticas. 

Fiz Licenciatura Curta em Educação Artística (1993), mas não atuava como 

professora de Arte, nesta época trabalhava como bancária para pagar meus 

estudos. O tempo de estudo na Faculdade foi gratificante, pois pude conhecer todo o 

universo do ato de criar tanto nas minhas aulas como no próprio convívio com outros 

alunos das Artes Cênicas, da Dança e do Desenho. Neste momento, comecei a 

perceber que o que me fascinava nas pessoas e, em especial, na Dança, era a 

capacidade de inventar, reinventar ou ver as coisas de modo diferente e expressá-

las de acordo com a “sua vontade” ou a sua “leitura de mundo”. 

Em 1993, casada, fui morar em Juiz de Fora (MG) e lá atuei por cinco anos 

como professora de Ballet, mas passado este tempo, retornei a São Paulo após 

minha separação matrimonial e foi aí que comecei a lecionar Arte na Rede Estadual 

de Ensino em São Bernardo do Campo.  



 11 

A Dança acabou ficando em segundo plano em minha vida e, com o passar 

do tempo, transformou-se em uma lembrança boa que, às vezes, se manifesta em 

horas de lazer.   

O retorno a São Paulo aconteceu em maio de 1999 e, em agosto do mesmo 

ano, já lecionava Arte e tinha me matriculado para fazer a Licenciatura Plena em 

Artes Plásticas. Foi um período difícil... 

Todo esse contexto, a reformulação da trajetória profissional, a experiência 

inovadora de lecionar Arte em uma escola pública, o confronto cultural entre 

educadora e educando reafirmaram em mim a grande ênfase que o ato de criar tem 

na vida das pessoas.   

Terminei a minha Licenciatura Plena e, em 2001, fiz uma especialização em 

“Supervisão (Coordenação Pedagógica), Administração e Planejamento 

Educacionais” e, em 2003, tornei-me efetiva no cargo de professora na Rede Pública 

Estadual Paulista. O convívio no ambiente escolar desde a perspectiva de 

educandos, educadores e gestores salientaram cada vez mais esta minha 

inquietude sobre a questão da postura do professor de Arte na sua função em 

relação ao ato de criar do educando. Hoje, atuo na mesma escola em que fiz a 

escolha do cargo de efetiva e leciono Arte para o Ensino Fundamental II, Ensino 

Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Em janeiro de 2010, com o ingresso no Programa de Mestrado, tive a 

oportunidade de desenvolver a investigação a respeito do ensino da Arte, da 

importância da relação pedagógica para o processo criativo e se a Arte, por meio da 

criatividade, pode beneficiar a construção da autonomia do aluno.  

As questões de base desta pesquisa são as seguintes: (1) Como a relação 

pedagógica pode beneficiar ou não o processo criativo nas aulas de Arte? (2) O 

processo criativo favorece a construção da autonomia do aluno? 

As hipóteses levantadas, em princípio, foram formuladas a partir de minhas 

observações no ambiente escolar e de estudos iniciais para a elaboração da 

pesquisa: 

a) O processo criativo pode ou não acontecer a partir de uma relação-

pedagógica; 

b) O professor precisa estar ciente que, tanto ele, quanto o aluno, aprendem a 

partir da sua interrelação, é claro que ambos com repertórios diferentes de 
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experiências de vida, daí a importância desta relação, tanto para o 

crescimento do aluno, quanto do professor; 

c) O respeito e a compreensão de leituras de mundo diferentes devem fazer 

parte desta relação para que, assim, educador e educando possam 

expressar seu pensamento, seus valores, sua crítica em relação a tudo que 

vive, atua e registra em vida; e 

d) O educador de Arte necessita de uma postura atuante e instigante perante 

o ato de criar para que possa incentivar seus alunos a experimentar, a 

inovar, a ver as coisas e os fatos sob vários ângulos para transformar este 

fazer em algo novo, único, carregado de seus pensamentos, posturas e 

crenças de tudo aquilo que vivencia ou vivenciou em sua vida. 

Segundo Freire (1996), a condição humana manifesta um inacabamento, 

posto que o ser humano está, a todo o momento, se construindo, se fazendo e 

refazendo conceitos. Trata-se de uma condição aberta, disposta ao novo, visto que o 

ser humano não é fechado, finalizado como algo que não pode ser mudado. Assim, 

por ser educadora em Arte e a crença nesta condição humana de inacabamento, faz 

com que o meu agir, enquanto educadora, seja provocador, desafiador para que o 

aluno possa, através do seu experimentar, do seu pensar e do seu agir, imprimir a 

sua marca, a sua ideia, a sua criação ou a sua reinvenção, de modo que, por meio 

do seu fazer, possa identificar seus objetivos, fazer as suas escolhas e se tornar um 

ser autônomo.  

Pela própria desvalorização da Arte construída e estabelecida historicamente 

no ambiente escolar, falar e fazer com que o aluno se interesse por Arte é difícil, 

mas possível, o que me levou a discutir a questão no capítulo sobre a relação 

pedagógica.  

O quadro teórico do trabalho tem como referências principais: 

a) Ana Mae Barbosa (1994, 2002) e seus estudos de como o ensino da Arte 

foi implantado no Brasil; 

b) Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte (1998) com a apresentação 

dos objetivos gerais do Ensino de Arte; 

c) Paulo Freire (1987, 1996) e suas reflexões que apontam para a importância 

da relação de professores e alunos com uma postura dialógica, aberta, 

curiosa, indagadora e não passiva; 
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d) Porcher (1982) que questiona e explica o papel da Educação Artística 

dentro do contexto escolar; 

e) Ana Angélica Albano (1998) e sua argumentação sobre a importância da 

relação “educador/educando” em processos de iniciação do ato de criar, a 

partir do seu relato do processo de iniciação artística entre a artista Tarsila 

do Amaral e seu aprendiz Tuneu, que assume uma importância 

paradigmática no que diz respeito à relação pedagógica.  

Os procedimentos previstos para a realização da pesquisa são os seguintes: 

a) discussões teóricas para o aprofundamento da reflexão sobre os estudos 

acerca do ensino da Arte, retomando o contexto histórico da área; 

b) pesquisa de campo através da realização de entrevistas com três 

professoras e três alunos do Ensino Fundamental (um de cada professor), 

de duas escolas da Rede Estadual de Ensino de São Bernardo do Campo e 

uma de Diadema, em São Paulo. A entrevista seguiu um roteiro 

preestabelecido e foi gravada e transcrita. Para o tratamento dos dados 

coletados e transcritos foi utilizada a metodologia da “Análise de Conteúdo”, 

conforme Franco (2008). É importante esclarecer que todos os sujeitos 

envolvidos nesta pesquisa tiveram uma participação espontânea e 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com vista à 

garantia do sigilo dos dados coletados; 

c) análise e reflexão sobre a aplicação de um conteúdo curricular em sala de 

aula, selecionado da proposta curricular da Secretaria da Educação – 

“Experimentação – uma fresta para respirar o poético” (ANEXO A) – com o 

intuito de analisar como o professor de Arte articula este percurso de 

experimentação e como conduz o processo de criação. 

O ensino da arte e a sua construção histórica é apresentado no Capítulo 1 

através de um breve histórico sobre o ensino da Arte no Brasil e da formação do 

professor de Arte neste contexto. 

A arte e o processo criativo no cotidiano escolar expõe a discussão como 

base para a relação pedagógica com referência em Paulo Freire (1996) e Ana 

Angélica Albano (1998), esta última, conforme já mencionado, apresenta a relação 

estabelecida por Tarsila e seu aprendiz Tuneu. A abordagem inclui a análise de 

como o processo criativo pode ajudar o aluno na construção da sua autonomia – 
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uma discussão atrelada à análise de como o conteúdo curricular (Experimentação: 

uma fresta para respirar o poético) pode ser aplicado em sala de aula. Tais 

informações podem ser observadas no Capítulo 2. 

A pesquisa de campo é apresentada no Capítulo 3, onde constam os 

procedimentos metodológicos, a tabulação dos dados, os referenciais teóricos para 

a realização da investigação, os instrumentos, os dados coletados e as respectivas 

análises. 

Nas Considerações Finais são retomadas as discussões dos capítulos, em 

forma de síntese, em interface com as análises dos dados.  
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1 O ENSINO DA ARTE E A SUA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA 

O objetivo do presente capítulo é oferecer um breve histórico sobre como o 

ensino da Arte foi implantado no país, desde o Brasil Colônia até os dias de hoje. 

Inclui as legislações e discussões sobre a formação do professor neste contexto 

histórico, cujo grande desafio que se apresenta é trazer à luz discussões e reflexões 

acerca do tema e quais as consequências para o ensino atual da Arte. 

1.1 A IMPLANTAÇÃO DO ENSINO DA ARTE E SUAS VARIAÇÕES NO 
DECORRER DO TEMPO 

A trajetória do ensino da Arte no Brasil inicia-se no período colonial com um 

modelo de educação que garantia o processo de catequização dos indígenas. Neste 

período, a ação missionária e colonizadora dos jesuítas construiu uma educação no 

Brasil que valorizava as atividades literárias e desvalorizava as atividades manuais 

que eram atividades executadas pelas classes menos favorecidas e pelos escravos, 

conforme Barbosa (2008a), que apresenta este contexto: 

O grau de valoração das diferentes categorias profissionais dependia 
dos padrões estabelecidos pela classe dominante que, refletindo a 
influência da educação jesuítica, a qual moldou o espírito nacional, 
colocava no ápice de sua escala de valores as atividades de ordem 
literária, demonstrando acentuado preconceito contra as atividades 
manuais, com as quais as Artes Plásticas se identificavam pela 
natureza de seus instrumentos. Este fora o modelo implantado pelos 
jesuítas, a cargo dos quais estivera a educação brasileira desde a 
época do descobrimento até 1759, quando foram expulsos do Brasil 
por razões político-administrativas. (BARBOSA, 2008a, p.21) 

O levantamento histórico desta pesquisa demonstra como foi organizado e 

implantado o ensino da Arte no Brasil, de modo a garantir um processo de 

catequização tranquilo para os interesses dos colonizadores. As crianças eram 

catalogadas de acordo com sua posição social e, conforme tal posição catalogada, o 

ensino da Arte tinha um enfoque. As crianças catalogadas como nobres aprendiam 

as artes com um refinamento europeu e as crianças catalogadas como rudes 

(pobres), ou de barro (indígenas), faziam os trabalhos manuais (ROSA, 2010). Assim 
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observa-se que os trabalhos manuais, “o fazer”, era desvalorizado, visto ser 

considerado indigno dos nobres, o que traduziu, à época, uma ideologia específica 

aplicada ao ensino da Arte, que permeou todo o período colonial e estendeu-se até 

a perseguição dos jesuítas, em 1759 (BARBOSA, 2008a). 

Após esse evento, o Marquês de Pombal fez uma reforma educacional em 

Portugal, mas que, trazida ao Brasil, teve pouca renovação metodológica, porém, 

passou a abranger as Ciências, as Artes Manuais e a Técnica, dando uma nova 

colocação para o ensino da Arte, que era tratada como ensino do Desenho, como 

bem apresenta Barbosa (2008a): 

Antes da chegada de D. João VI, a reforma pombalina, no que toca 
ao desenvolvimento da ciência, centralizara-se na criação de aulas 
públicas de geometria. Em 1771 e 1799 são criadas respectivamente 
as cadeiras de Geometria na capitania de São Paulo e na capitania 
de Pernambuco. (BARBOSA, 2008a, p. 24) 

Em 1808 houve a transferência da corte portuguesa para o Brasil e neste 

período já havia obras de artistas humildes, mestiços em sua maioria, que 

realizavam uma arte que já poderíamos considerar como brasileira, o Barroco 1, 

embora ainda sofressem influência dos europeus, na sua grande maioria, de origem 

portuguesa.  

Oito anos depois, D. João VI criou o ensino artístico no Brasil com a fundação 

da Escola Real de Ciências, Arte e Ofícios (decreto de 1816), e para organizar esta 

escola trouxe um grupo de artistas e artífices da Europa denominados como a 

Missão Francesa, a fim de atender as necessidades culturais e formar uma elite para 

movimentar a corte.  

A Missão Francesa trazia o Estilo Neoclássico2 que era, na França, a arte da 

burguesia antiaristocratizante, porém, no Brasil, instituiu-se a serviço dos ideais da 

aristocracia e do sistema monárquico.  

Estava assim estabelecido um impasse: o Barroco e o estilo Neoclássico. O 

Estilo Neoclássico foi implantado como que “por decreto”, sua imposição foi tão 

repentina que provocou arredamento popular em relação à Arte, pois o contraste era 

                                                           
1
 Estilo que foi trazido ao Brasil pelos jesuítas e associado à religião católica no Brasil, 

desenvolveu-se e abriu espaço para que esses leigos criassem irmandades sem envolvimento 
com o catolicismo oficial.  

2
 Estilo Neoclássico – Estilo originado na Europa com características de disciplina, razão, 

equilíbrio e ordem.    
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muito grande das características ingênuas do Barroco com a contenção do estilo 

neoclássico. A história da implantação do ensino da Arte no Brasil aponta para os 

fatores pelos quais fizeram da Arte a personalização de um direito de poucos sem 

muito arrebatamento popular. A Arte não era reconhecida como um meio de 

expressão do ser humano, mas, sim, como um instrumento a serviço de algo, na 

época, a serviço do reinado e do Império para conservação do poder (BARBOSA, 

2008a). 

Ainda segundo a autora, o progresso industrial que aconteceu nos Estados 

Unidos foi atribuído, na época, à boa organização da implantação do Ensino da Arte 

(Desenho) aplicada à indústria e isso fez com que houvesse uma maior 

preocupação com o ensino da Arte no Brasil, já que aqui vivíamos entre 1885 e 1895 

um início de industrialização. Os trabalhos manuais começam a ser respeitados, 

desde que estivessem a serviço da industrialização. Como podemos perceber a Arte 

novamente só encontra sua autenticidade se estiver a serviço de algo ou de algum 

propósito, ela novamente não é reconhecida enquanto forma de expressão humana, 

segundo Barbosa (2008a, p. 30), que afirma: “[...] as Artes aplicadas à indústria e 

ligadas à técnica começaram a ser valorizadas como meio de redenção econômica 

do país e da classe obreira, que engrossara suas fileiras com os recém-libertos”.  

O período compreendido entre 1888 (Abolição dos Escravos) e 1889 

(República) foram momentos lentos com um prolongamento de ideias filosóficas, 

políticas, pedagógicas e estéticas que embasaram o movimento republicano. Ainda 

neste período, a Arte apresentava-se a serviço da indústria, da exatidão do 

contorno, da técnica e na sua maneira de geometrizar a forma. 

Vale lembrar que a ideia de Geometria sempre esteve presente no contexto 

da implantação do ensino da Arte no Brasil, desde a época das manifestações 

antijesuíticas e se afirmou mesmo antes do pensamento positivista 3 (BARBOSA, 

2008a).  

Nesse sentido, a educação brasileira começou a se preocupar com a 

aprendizagem da Arte, ou melhor, do Desenho. Este ensino estava baseado nos 

projetos de reforma do ensino primário e secundário de Rui Barbosa, de acordo com 

os ideais positivistas. O pensamento positivista foi aplicado como uma maneira de 

                                                           
3  Doutrina filosófica de Auguste Comte (1798-1857) que rechaçava qualquer investigação 

metafísica e preconizava a criação da física social (depois denominada sociologia), cujo objetivo 
seria completar o sistema das ciências. Cada uma das doutrinas era influenciada por essa e 
caracterizadas por cientificismo, metodologia quantitativa e hostilidade ao idealismo.  
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educar o povo na valorização do racionalismo e na exatidão científica. 

Enfim, os positivistas, dominados pelo sentido de ordem expresso no 
lema (ordem e progresso) e na própria forma caracterizada pela 
superposição de figuras geométricas da Bandeira por eles criada 
para simbolizar o Brasil Republicano, imprimiram ao ensino da Arte 
um excessivo rigorismo, baseado na idéia do princípio de ordenação 
das formas e na idéia de que o individual, enquanto elemento de 
expressão e composição, passa a ser insignificante para o próprio 
indivíduo. (BARBOSA, 2008a, p. 74) 

No período de 1901 a 1910, de acordo com a autora, estabeleceu-se o 

Código Epitácio Pessoa que, embora ainda tivesse características positivistas no 

ensino do Desenho, fez com que se objetivasse o desenvolvimento de ideias, deu 

importância ao desenho de observação (desenho realizado vendo o objeto a ser 

desenhado) e isso, na época, foi uma inovação, pois mesmo não tendo a 

interpretação individualista da pessoa que a realizava, era algo mais natural, visto 

que era real, estava na frente da pessoa e não impresso em cartões ou estampas, 

ou seja, era tridimensional.  

Vale lembrar que todos os desenhos eram elaborados e fundamentados na 

geometria, mesmo sendo realizados a partir de “modelos naturais”. Eram 

pensamentos iguais em relação ao desenho, mas com uma interpretação da 

natureza desta linguagem diferente. Para os positivistas era uma linguagem 

científica e para os liberais uma linguagem técnica. Segundo Barbosa (2008a): 

Para os positivistas era um meio de racionalização da emoção e, 
para os liberais, um meio de libertar a inventividade dos entraves da 
ignorância das normas básicas de construção. No entender dos 
liberais “barbosianos” a liberdade exigia o conhecimento objetivo das 
coisas. (BARBOSA, 2008a, p. 81) 

No decorrer da história percebemos que o ensino do Desenho foi aceito pela 

sociedade da época como um modo da nação prosperar, não cabia ao operário 

interpretar à sua maneira o seu jeito de ver as coisas. Assim, mesmo com estas 

correntes positivistas e liberais o Desenho ainda é traçado como geometria. 

Um fato histórico apontado ainda pela autora, e de grande relevância para a 

história do ensino da Arte no Brasil, foi a Lei Rivadávia Correa (Decreto n. 8659, de 

5 de abril de 1911) que descentralizou o ensino, determinou autonomia didática e 

administrativa à instituição de ensino e fez com que desaparecesse a função 
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fiscalizadora do governo.  

Em 1915, no entanto, veio a Reforma Carlos Maximiliano para colocar ordem 

na situação de caos em que a educação ficou, mas com esta Reforma houve uma 

desvalorização ainda maior das aulas de Desenho, pois ficou estabelecido que as 

notas obtidas nos exames desta disciplina não influenciariam na aprovação do 

aluno, bastava apenas o aluno ter frequência nas aulas para seguir na sua 

graduação escolar.  

Percebe-se que esta atitude tomada em 1915 ainda tem reflexos na atual 

Educação da Arte no Brasil. A condição pela qual a disciplina Arte é colocada na 

Educação tem fundamentação histórica quanto à sua valorização enquanto ensino e 

o que se apreende hoje, dentro da política educacional, é que são poucos os 

esforços para reconhecer a Arte como um dos meios que beneficia a formação e o 

desenvolvimento do aluno.   

Até por volta do ano de 1920, o Desenho ainda era visto com o enfoque na 

Geometria, pois ainda tínhamos exames de admissão em Geometria para o ingresso 

no ginásio e pela própria utilidade do mesmo para a indústria (BARBOSA, 2008a).  

 Apesar dos estudos realizados em 19144 a respeito do desenho em relação à 

criança e à Psicologia, somente com a Conferência de 1921 houve uma renovação 

no ensino do Desenho em nível primário, realizados no campo da Pedagogia 

Experimental: “Estabeleceu-se assim um novo modo de ver o Desenho como 

elemento informativo de natureza psicológica, um “mental test” fornecendo dados 

‘sobre o estado da cultura, o valor, a extensão do patrimônio idealizado da criança’” 

(BARBOSA, 2008a, p.103). 

Não podemos deixar de citar as ideias modernistas formuladas e expostas na 

Semana de 1922, as quais apresentaram um desenvolvimento na linguagem 

artística brasileira e que também influenciaram a sistemática do ensino da Arte, 

mesmo ainda a serviço da indústria, mas que, de uma certa forma, fizeram surgir 

uma outra visão para a Arte que não seria a voltada ao Desenho em sua técnica, e, 

sim, à importância do Desenho como elemento expressivo. Fizeram parte deste 

movimento da “Semana de 22” os artistas e escritores: Mário de Andrade, Oswald 

de Andrade, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. A pintora Anita Malfatti (professora 

em seu atelier e na Escola Americana) introduziu novos métodos de ensino da Arte 
                                                           
4
 Durante o ano de 1914, o professor Pizzoli desenvolveu com os professores da Escola Normal 

cursos de análise da atividade gráfica da criança que ao final exigia-se a apresentação de 
dissertações ou ensaios considerados como “pesquisas de psicologia pedagógica”.    



 20 

que valorizavam o “laissez-faire”, o expressionismo e espontaneismo da criança 

(BARBOSA, 2008a). 

Em relação ao “laissez-faire” (“deixar fazer”), característico dos modernistas e 

que foi tão difundido no ensino da Arte nesta época, é importante ressaltarmos a 

discordância de Barbosa (1994) sobre esta prática (que prioriza a livre expressão 

sem a mediação), por considerarmos que a expressão deve ser mediada pelo 

professor, valorizando a herança cultural e estimulando o fazer do aluno. Na 

verdade, acreditamos que esta manifestação da livre-expressão da criança (o 

“laissez-faire”), pode ter sido apenas uma resposta ao longo período de rigidez da 

implantação do ensino da Arte no Brasil. 

Estabeleceu-se a partir dessa época e, sobretudo, após a Segunda Guerra 

Mundial, o Desenho como expressão, como Arte.   

Em 1950, além do Desenho, passaram a fazer parte do currículo escolar as 

matérias de Música, Canto Orfeônico e Trabalhos Manuais, mas todas com a 

mesma metodologia da exatidão. A relação professor e aluno era bem autoritária e 

baseada na “transmissão” de conteúdos de reprodução (FERRAZ, 1999). A 

criatividade e o processo de criar parecia não existir e a relação professor e aluno 

era bem impessoal. A partir de 1960, o tecnicismo toma conta do ensino da Arte com 

uma visão mecanicista, como bem aponta a autora: 

Nas aulas de Arte, os professores enfatizam um “saber construir” 
reduzido aos seus aspectos técnicos e ao uso de materiais 
diversificados (sucatas, por exemplo), e um “saber exprimir-se” 
espontaneístico, na maioria dos casos caracterizando poucos 
compromissos com o conhecimento de linguagens artísticas. 
(FERRAZ, 1999, p. 32) 

O ensino da Arte neste período histórico apareceu pouco fundamentado em 

bases teóricas, e como na época a oferta de livros didáticos em Arte era grande foi 

então usado como recurso em grande escala pelos professores de arte apesar da 

sua discutível qualidade (FERRAZ, 1999). 

Em 1961, o Canto Orfeônico que fazia parte do currículo escolar foi 

substituído pelo ensino da Arte pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, a qual proporcionou à Arte um maior espaço dentro do contexto 

educacional a ponto de se intencionar a criação de um Departamento de Arte-

Educação (ideia de “educação através da arte”), na Universidade de Brasília. Com o 

golpe de 1964, vários professores se demitiram desta universidade em protesto à 
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cassação e ao exílio de várias personalidades ligadas à educação naquele período 

e, com isso, não houve a implementação do curso arte-educação (DEMAZO, 2010).  

 A Reforma Educacional de 1971 instituiu a Lei de Diretrizes e Bases n. 5.692 

(LDB-5.692), que estabelecia a obrigatoriedade do ensino da Educação Artística nas 

escolas primárias e secundárias, conforme apresenta Barbosa (1994, p. 9): “No 

currículo estabelecido em 1971, as artes eram aparentemente a única matéria que 

poderia mostrar abertura em relação às humanidades e ao trabalho criativo, porque 

mesmo filosofia e história foram eliminados do currículo”.  

A LDB-5.692/71 estabelecia a Arte como uma atividade no currículo escolar e 

não como uma disciplina (BARBOSA,1994). Novamente a Arte aparece no contexto 

histórico nacional de forma desvalorizada em relação a outras disciplinas. Ficava a 

cargo das escolas atribuir uma menção ou não para a matéria de Educação 

Artística. Um dos grandes entraves apresentados dentro do contexto escolar, ainda 

hoje incidente, é o grau de complexidade para conscientizar o aluno sobre a 

importância do papel da Arte na sua formação, pois o próprio sistema educacional 

tomou medidas que desqualificou este saber.  

Observava-se, ainda, pouca atenção por parte da política educacional 

brasileira, pois na época do regime da ditadura militar, o que importava em relação à 

formação do aluno era gerar uma mão de obra barata para as indústrias 

multinacionais, pois os governantes não pretendiam formar uma sociedade crítica e 

analítica do momento vivido (BARBOSA, 1994). A não inclusão das disciplinas de 

História e Filosofia já apontavam para o fato de que não era conveniente para os 

governantes, naquele momento histórico, investir na formação do aluno como um 

cidadão crítico e analítico, muito menos investir na potencialização da sua 

capacidade criadora.   

A obrigatoriedade do ensino da Arte não garantiu o seu reconhecimento. 

Portanto, a Arte não era valorizada pela sua importância na formação do aluno, mas 

pela sua obrigatoriedade. Não era conveniente para a política da época estabelecer 

uma norma de ensino que expressasse a importância do criar, da construção de 

autonomia do aluno e do seu papel crítico dentro da sociedade. Era mais 

interessante manter a ordem, conforme apresenta Barbosa (1994): 

O resultado de nossa política é que temos excelentes escolas 
particulares para onde os senhores políticos e intelectuais enviam 
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seus filhos (inclusive eu). Garante-se assim uma elite de jovens 
educada para levar adiante as conquistas da geração anterior. É 
preciso agilizar as formas de pensar desta juventude privilegiada 
através da estimulação do processo criativo que todo educador sabe 
ser a condição básica para o indivíduo ultrapassar os tradicionais 
modos de conhecer e fazer. (BARBOSA, 1994, p. 2-3) 

A implantação da obrigatoriedade do ensino da Arte no currículo escolar 

estabeleceu uma situação conflituosa em relação à formação do Professor de Arte e, 

em 1973, o governo criou o curso de Educação Artística que habilitava o professor, 

mas esta formação universitária, não o capacitava para exercê-la. A formação 

universitária do professor de Arte, a qual é discutida em detalhes no subitem 1.2, fez 

com que se abrissem lacunas na prática docente: “A falta de correspondência entre 

os objetivos e a prática real na sala de aula é provada pela análise conjunta das 

duas pesquisas juntas. Objetivos são simplesmente palavras escritas nos programas 

ou estatutos que não têm sido postos em prática” (BARBOSA, 1994, p. 11).  

A valorização da Arte no ensino sempre foi motivo de questionamento. Em 

1988, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação fez com que a Arte fosse 

questionada quanto a sua obrigatoriedade no ensino dos currículos das escolas de 

ensino fundamental e médio (BARBOSA, 1994). 

Acreditamos ser um dos maiores avanços no campo educacional da Arte, e 

da sua valorização, o Projeto Arte na Escola 5  desenvolvido desde 1988 por 

orientação de Ana Mae Barbosa, que contribuiu para uma adequada difusão da Arte 

ao propor a “Metodologia Triangular” 6 , a qual tem como base um trabalho 

pedagógico integrado em três pontos do conhecimento em Arte: o “fazer artístico”, a 

“análise de obras artísticas” e a “história da arte”   

[...] o que a Arte na Escola principalmente pretende é formar o 
conhecedor, fruidor, decodificar da obra de arte. Uma sociedade só é 
artisticamente desenvolvida quando ao lado de uma produção 
artística de alta qualidade há também uma alta capacidade de 
entendimento desta produção pelo público. (BARBOSA, 1994, p. XIII) 

A Metodologia Triangular constitui um novo marco ao denominar a área como 

Arte e não mais como Educação Artística. Assim, a Educação Artística, até então 

                                                           

5 Arte na Escola – Projeto que a Fundação Iochpe desenvolve desde 1988. 

6
 A fundamentação desta proposta está baseada no projeto Disciplined Based Art Education 

(DBAE), incentivado pela Getty Foundation, e vem sendo desenvolvida nos Estados Unidos, 
desde o final dos anos de 1980.   
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entendida como uma atividade (LDB-5692/71), passa a ser vista como Arte e como 

uma área do conhecimento, conforme a Lei de Diretrizes e Bases n. 9.394/96 (LDB-

9.394/96).  

A partir de 1996, com a implantação da LDB-9.394/96 que torna obrigatório o 

ensino da Arte como componente curricular e não somente como atividade, são 

elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais em Arte (PCNs), em 1997, com os 

seguintes objetivos: 

No transcorrer do ensino fundamental, o aluno poderá desenvolver 
sua competência estética e artística nas diversas modalidades da 
área de Arte (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), tanto para 
produzir trabalhos pessoais e grupais quanto para que possa, 
progressivamente, apreciar, desfrutar, valorizar e julgar os bens 
artísticos de distintos povos e culturas produzidos ao longo da 
história e na contemporaneidade. 

Nesse sentido, o ensino de Arte deverá organizar-se de modo que, 
ao final do ensino fundamental, os alunos sejam capazes de: 

 Expressar e saber comunicar-se em artes mantendo uma atitude 
de busca pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a 
imaginação, a emoção, a sensibilidade e a reflexão ao realizar e 
fruir produções artísticas; 

 Interagir com materiais, instrumentos e procedimentos variados 
em artes (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), experimentando-
os e conhecendo-os de modo a utilizá-los nos trabalhos pessoais; 

 Edificar uma relação de autoconfiança com a produção artística 
pessoal e conhecimento estético, respeitando a própria produção 
e a dos colegas, no percurso de criação que abriga uma 
multiplicidade de procedimentos e soluções; 

 Compreender e saber identificar a arte como fato histórico 
contextualizado nas diversas culturas, conhecendo respeitando e 
podendo observar as produções presentes no entorno, assim 
como as demais do patrimônio cultural e do universo natural, 
identificando a existência de diferenças nos padrões artísticos e 
estéticos; 

 Observar as relações entre o homem e a realidade com interesse 
e curiosidade, exercitando a discussão, indagando, argumentando 
e apreciando arte de modo sensível; 

 Compreender e saber identificar aspectos da função e dos 
resultados do trabalho do artista, reconhecendo, em sua própria 
experiência de aprendiz, aspectos do processo percorrido pelo 
artista; 

 Buscar e saber organizar informações sobre a arte em contato 
com artistas, documentos, acervos nos espaços da escola e fora 
dela mostra diversos meios (livros, revistas, jornais, ilustrações, 
diapositivos, vídeos, discos, cartazes) e acervos públicos 
(museus, galerias, centros de cultura, bibliotecas, fonotecas, 
videotecas, cinematecas), reconhecendo e compreendendo a 
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variedade dos produtos artísticos e concepções estéticas 
presentes na história das diferentes culturas e etnias. (BRASIL... 
PCNs, p. 53-54) 

 

Os PCNs exibem os objetivos esperados no ensino da Arte, mas não 

apresentam uma proposta metodológica e isso significa que há um esforço dos 

professores em busca da organização de uma metodologia para o alcance dos 

objetivos anunciados. No Estado de São Paulo, a Metodologia Triangular, proposta 

por Ana Mae Barbosa, foi adotada para o ensino da Arte, como uma resposta à falta 

de uma orientação metodológica. Na Proposta Curricular do Estado de São Paulo 

são ainda apresentadas as habilidades que devem ser adquiridas pelos alunos de 

cada série do Ensino Fundamental. No entanto, como bem assinala Fusari (1988), é 

importante a definição e proposição de uma metodologia: 

A metodologia pode ser considerada como o método em ação, onde 
os princípios do método (atitude inicial, básica, de percepção da 
realidade e suas contradições) estarão sendo mencionados na 
realidade da prática educacional. [...] Todavia, para que a 
metodologia cumpra este objetivo de ampliação da consciência é 
fundamental que ela tenha uma origem nos conteúdos de ensino; 
considere as condições objetivas de vida e trabalho dos alunos e 
professores; utilize competentemente diferentes técnicas para 
ensinar e aprender os conteúdos [...] e os diferentes meios de 
comunicação. (FUSARI, 1988, p. 18-19) 

Assim, evidencia-se a preocupação sobre como aplicar os conteúdos a partir 

de uma metodologia adequada e, ainda, estimular o processo criativo do aluno. A 

prática educativa de estimular o processo criativo foi, e ainda é, uma realidade 

distante, pois ainda há professores de Arte que utilizam em suas aulas livros ou 

apostilas com a mesma aplicação como na época do ensino do Desenho 

Geométrico, os quais alegam que isso é exigido do aluno no Sistema de Avaliação 

de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP).  

Em 2008 foi instituída a Lei n. 11.769, a título de alteração à LDB, que 

determinou a retirada do ensino de Música das quatro linguagens da Arte – Artes 

Visuais, Teatro, Dança e Música, modalidades até então trabalhadas pelo professor 

de Arte –, e propôs a admissão de um profissional especialista para o ensino da 

Música, bem como estabeleceu o prazo de três anos para a adaptação e adequação 

das escolas à nova determinação.  

Mesmo com a instituição da Música como uma disciplina que deverá ser 

ministrada por um professor habilitado em Música, o professor de Arte ainda tem 
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que ensinar as outras três linguagens das quais só tem formação profissional em 

uma delas, uma relevante condição que permite reportar a concepção de Freire 

(1996) que afirma que não podemos ensinar aquilo que não sabemos.  

Constata-se, conforme o breve histórico enunciado, que a maneira como foi 

implantado o ensino da Arte no Brasil, em grande parte a serviço dos interesses 

políticos e econômicos do país, prejudicou a forma pela qual vem sendo organizada 

a formação universitária de profissionais para atuarem nesta área – uma discussão a 

seguir aprofundada.   

1.2  A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ARTE 

Entender todo o contexto histórico acerca do ensino da Arte no Brasil 

permite compreender como o professor de Arte se tornou professor. Desde o 

período colonial até a LDB-5.692/71 percebe-se que o ensino da Arte era realizado 

sem uma formação universitária, visto que na época dos jesuítas a Arte era 

realizada por indígenas e escravos como um fazer inferiorizado diante das ordens 

literárias.  

A Arte no período colonial era realizada para movimentar culturalmente a 

corte e, mais tarde, toda a manifestação artística propriamente brasileira (Barroco) 

foi abandonada ou tratada como uma arte inferior frente ao estilo neoclássico 

imposto como arte de valor maior, a qual baseava-se na exatidão, na ordem e na 

disciplina tão defendidas pela Missão Francesa. A Missão Francesa, pode-se 

afirmar, apresentou-se como metodologia para o ensino de Arte no Brasil, porém, a 

formação destes artistas, com características marcadamente européias, nada tinha 

em comum com a cultura do país (BARBOSA, 2008a).  

Anísio Teixeira, secretário de Educação em 1932, incumbiu Villa-Lobos de 

organizar a Superintendência de Educação Musical e Artística, com vistas ao 

desenvolvimento da aprendizagem da linguagem musical nas escolas, em todos os 

níveis. Com isso estabeleceu-se a desordem para a escolha deste profissional em 

Música, pois, até então, como o desenho era de maior valor como linguagem da 

Arte, havia diminuto número de profissionais habilitados em Música para suprir tal 

necessidade de aprendizagem (DEMAZO, 2010).    

A Arte tornou-se ensino obrigatório em 1971 (LDB-5.692/71), porém, não 
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devido à atitude de educadores em Arte, mas em função de uma ideologia norte 

americana que instaurou o tecnicismo como base para formação de mão de obra 

especializada, como preconizado pelo Acordo MEC-USAID. Todo ensinamento em 

Arte até o ano de 1971 era realizado em ateliês ou em escolinhas de Arte, havia 

uma formação para crianças, adolescentes e cursos de arte educação para 

professores e artistas, conforme apresenta Barbosa (1994 p. 10): “A lei federal que 

tornou obrigatória as artes nas escolas, entretanto, não pôde assimilar como 

professores de arte os artistas que tinham sido preparados pelas ‘Escolinhas’, 

porque para lecionar a partir da quinta série exigia-se o grau universitário, que a 

maioria deles não tinha”. 

Implantou-se uma lei sem um estudo prévio sobre a situação formal desses 

profissionais que atuavam na área e, diante deste fato, o governo federal criou, em 

1973, o curso universitário para formação de professores de Educação Artística. 

O curso para formação do professor de Arte era apenas de dois anos e 

concedia ao profissional da Educação o direito de exercer a sua função, no entanto, 

não fornecia condições, em sua formação, para atuar no contexto escolar. Com uma 

formação de apenas dois anos, o aluno universitário teria que entender e articular 

bem o Teatro, a música, as Artes Visuais, o Desenho, a Dança e o Desenho 

Geométrico. Percebe-se, portanto, que, desde o início, a formação do professor de 

Arte foi insuficiente para capacitá-lo a exercer a sua função.  

Segundo Barbosa (1994), a ação educativa, realizada por volta dos anos de 

1980, comprovava que a maioria dos professores discursava a respeito da 

criatividade e referiam ações em suas aulas que favoreciam este quesito, porém, 

tais ações apresentavam-se tão-somente vinculadas ao espontaneísmo e ao senso 

comum dos professores.  

Essa assertiva, na realidade, apresenta-se como uma visão equivocada dos 

professores da época, a qual pode ser compreendida como um produto do período 

de ditadura militar que reprimiu o potencial de criação e de criatividade dos 

indivíduos no país durante a “década de ferro”. Pode-se também verificar e 

compreender que os estudantes formados em meio ao contexto e ideologia do 

período ditatorial podem ter frequentado universidades, cujos currículos não 

detinham disciplinas direcionadas ao papel da criatividade em sua formação, ou 

seja, a ação educativa era direcionada pelo senso comum e não a partir de 

metodologias consistentes e voltadas a este objetivo, como ressalta a autora: 
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Nas universidades que estendem o currículo além do mínimo, não 
encontrei (examinei onze currículos) nenhuma disciplina ligada ao 
estudo da criatividade, exceto na Universidade de São Paulo, onde 
um curso intitulado “Teoria da Criatividade” foi lecionado de 1977 a 
1979 para alunos de artes nas áreas de cinema, artes plásticas e 
teatro. (BARBOSA, 1994, p.11) 

Ainda segundo Barbosa (1994), é importante destacar que apenas a 

Universidade de São Paulo se recusou a oferecer o curso de dois anos. Nesta, o 

curso era de quatro anos e tinha autoridade legal do Ministério da Educação.  

Foi após a ditadura militar que o governo ofereceu cursos de atualização ou 

treinamento profissional para os professores da rede pública de ensino. O primeiro 

foi realizado em Campos do Jordão (SP), em 19837, para os professores de Arte 

com análise de obras de arte/imagem e sua conexão com a História da Arte e a 

prática educacional.   

 Nos anos de 1980 foi iniciada uma politização dos arte-educadores, através 

da qual diversas associações foram estabelecidas com várias denominações e em 

cada estado brasileiro, contudo, o que chama a atenção, à época, é o caráter 

político de todas as reivindicações, inclusive no sentido de repelir a manipulação 

governamental, a exemplo do ocorrido como o Governo de Getúlio Vargas em 

relação ao canto orfeônico, mas nenhuma foi voltada ao aperfeiçoamento da ação 

educativa como apresenta Barbosa (1994, p. 14): “As associações têm sido 

vitoriosas na preparação política dos professores de arte, mas poucas delas tiveram 

tempo de desenvolver programas de pesquisa (exceto a AESP) e de 

aperfeiçoamento conceitual para arte-educadores”.  

O quadro que se instalou nos fins dos anos oitenta (1980) era preocupante, 

devido à fraca formação dos arte-educadores. Neste período foram oferecidos vários 

cursos universitários de especialização, para professores de Arte, mas, infelizmente, 

pouco contribuíram, pois eram cursos curtos, de até dez horas, em apenas um dia. 

A experiência prova que, com poucas exceções – como os cursos de 
especialização na Universidade da Paraíba, 1984, em Curitiba, 1986, 
e na UDESC em Florianópolis, 1987 –, em geral os cursos rápidos de 
especialização não são suficientes para fornecer aos professores 
universitários o conhecimento básico que eles precisam para 
preparar professores de arte para as escolas secundárias. Em geral, 
aqueles cursos funcionam como uma fonte para um diploma que 
conta para melhores salários ou para melhorar o status dos 

                                                           

7 O festival foi organizado por Cláudia Toni, Gláucia Amaral e Ana Mae Barbosa. 
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professores universitários. (BARBOSA, 1994, p.15) 

A Universidade de São Paulo, conforme indica Barbosa (1994), disponibilizou 

um único programa de mestrado e doutorado em arte-educação, na década de 

1980, visto que, até então, não existia programas de mestrado e doutorado em arte-

educação no Brasil. A oportunidade apresentada aos arte-educadores deixava a 

desejar, pois o Programa de Artes na Universidade nunca apresentou mais do que 

treze vagas para arte-educação, cujos resultados são destacados pela autora: 

Como resultado, até 1989 tivemos no Brasil apenas uma pessoa com 
grau de doutorado em arte-educação em artes visuais (Ed. D. Boston 
University), duas em teatro-educação (PhD France e PhD na 
Universidade de São Paulo) e uma em educação musical (PhD 
Canadá). (BARBOSA, 1994, p.15-16) 

Constata-se que a realidade do professor de Arte situava-o à larga distância 

desse universo, mas, em 2004, houve um incentivo por parte da Secretaria de 

Educação de São Paulo, que ofereceu bolsa mestrado e doutorado para os 

professores da rede pública, desde que realizado na área da disciplina do cargo 

exercido, ou na área da Educação na linha Formação de Professores.  

Em 2005 é solicitada a retificação do termo que designa a área de 

conhecimento “Educação Artística” pela designação “Arte”, com base na formação 

específica plena em uma das linguagens: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, 

como é apresentado no Parecer n. 22/2005, homologado em 23.12.05, no Diário 

Oficial da União (BRASIL..., Parecer, 2005). 

Ao longo do percurso formador do professor de Arte vários cursos foram 

oferecidos pela Secretaria de Educação de São Paulo em parceria com a 

Universidade de São Paulo, que priorizavam orientações de uso das imagens para o 

“ensino por meio das imagens”, conforme Barbosa (1994) apresenta: 

Os cursos da Universidade de São Paulo são baseados num 
conceito de arte-educação como epistemologia da arte e/ou arte-
educação como um intermediário entre arte e público. A idéia é que o 
ensino da arte bem orientado pode preparar os setores humanos 
para desenvolver sensibilidade e criatividade através da 
compreensão da arte. Outra idéia que sustenta os mesmos cursos é 
que todas as atividades profissionais envolvidas com a imagem (TV, 
publicidade, propaganda etc.) e com o meio ambiente produzido pelo 
homem (arquitetura, moda, mobiliário etc.) são melhores 
desenvolvidas por pessoas que têm algum conhecimento de arte. 
(BARBOSA, 1994, p.17) 
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Mesmo com a oferta de vários cursos aos professores de Arte, verifica-se, 

ainda, no atual contexto educacional algumas práticas equivocadas, como se 

estivéssemos na “era do desenho geométrico”, ou, ainda pior, existem professores 

do Ensino Fundamental I que distribuem folhas com desenhos para o aluno colorir, 

prática até justificável, visto que este professor não teve uma formação em Arte, mas 

pode, por força da lei, ministrar aulas de Arte, conforme a Resolução CNE/CEB n. 7, 

de 14.12.10, artigo 31: 

Art. 31 – Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, os componentes 
curriculares Educação Física e Arte poderão estar a cargo do 
professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos 
permanecem a maior parte do período escolar, ou de professores 
licenciados nos respectivos componentes.  

§ 1º – Nas escolas que optarem por incluir Língua Estrangeira nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, o professor deverá ter 
licenciatura específica no componente curricular.  

§ 2º – Nos casos em que esses componentes curriculares sejam 
desenvolvidos por professores com licenciatura específica (conforme 
Parecer CNE/CEB nº 2/2008), deve ser assegurada a integração 
com os demais componentes trabalhados pelo professor de 
referência da turma. (BRASIL... Resolução, 2010) 

Apesar dos esforços para proporcionar cursos e incentivos para a formação 

do professor de Arte, a atitude do governo é contraditória, pois traz, em forma de lei, 

uma desvalorização da Arte e do professor de Arte, colocando a disciplina a cargo 

de um profissional não especializado em Arte. O assunto é bem apontado por 

Barbosa (1994, p. 18): “Como resultado, temos professores dando aulas de arte que 

nunca leram nenhum livro de arte-educação e pensam que arte na escola é dar 

folhas para colorir com corações para o Dia das Mães, soldados no Dia da 

Independência, e assim por diante”. 

Esforços foram realizados no sentido de uma melhor capacitação dos 

professores de Arte, mas a maneira pela qual o governo conduz e dispõe sobre a 

disciplina, deixa transparecer uma visão equivocada, voltada a outros interesses, e 

que não ressalta a importância da criatividade e da construção da autonomia do 

aluno, para a formação de um indivíduo crítico.   

2 A ARTE E O PROCESSO CRIATIVO NO COTIDIANO ESCOLAR 

O objetivo maior deste trabalho é o de aprofundar a reflexão sobre a 
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importância do ensino da Arte que valorize o processo de criar do aluno mediado por 

uma relação pedagógica que estimule e valorize este processo.  

Neste capítulo o cenário será o cotidiano escolar, um espaço de convivência 

entre pessoas e, em particular, entre o professor e o aluno, tendo-se o cuidado de se 

observar, analisar, refletir, discutir e até questionar como a relação pedagógica se 

estabelece e se constrói em tal espaço. O foco abordado irá priorizar como o 

processo criativo dos alunos pode ser favorecido a partir desta relação, e qual a 

importância deste processo na construção da autonomia do aluno. Será 

apresentado, também, o relato de uma experiência vivenciada entre a artista Tarsila 

do Amaral e seu aprendiz Tuneu, por acreditar que esta experiência possa inspirar-

nos enquanto possibilidade para as práticas educativas. 

2.1 A RELAÇÃO PEDAGÓGICA E O PROCESSO CRIATIVO DO ALUNO 

Abordar o papel da relação pedagógica no contexto escolar é ir ao encontro 

dos pensamentos do educador Paulo Freire. A fundamentação deste estudo ancora-

se no pensamento de Freire e na visão humanizadora em relação à prática 

educativa, enquanto realidade apresentada e passível de transformação. É um 

acreditar na inconclusão do ser humano, no não reconhecimento de uma visão 

fatalista de que tudo é assim mesmo e não podemos mudar – é um acreditar na 

curiosidade, na esperança, no processo de desenvolvimento do ser humano como 

um ser condicionado, mas não finalizado. 

É nesse sentido que reinsisto em que formar é muito mais do que 
puramente treinar o educando no desempenho de destrezas, e 
porque não dizer também da quase obstinação com que falo de meu 
interesse por tudo o que diz respeito aos homens e às mulheres, 
assunto de que saio e a que volto com gosto de quem a ele se dá 
pela primeira vez. Daí a crítica permanentemente presente em mim à 
malvadez neoliberal, ao cinismo de sua ideologia fatalista e a sua 
recusa inflexível ao sonho e à utopia. (FREIRE, 1996, p.14) 

O estudo realizado a respeito de como a Arte se estabeleceu como “Ensino 

da Arte”, no decorrer do percurso histórico, demonstra que o mesmo esteve sempre 

voltado à adaptação do aluno como forma de mão de obra para satisfazer os 

interesses sociais e econômicos de uma época, ou que fosse suficiente à sua 
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sobrevivência: sonhar e expressar o seu sentido de ser, não existia, ou, era melhor 

negá-lo. A educação bancária, como denomina Paulo Freire, era realizada na crença 

de que o aluno era vazio, desprovido de experiências, de conhecimentos e que o 

professor era um agente que iria depositar conhecimento no aluno.  

A relação pedagógica que construímos não deveria ser essa (bancária), mas, 

sim, uma que acredita que não existe transmissão de conhecimento e que, ambos, 

tanto professor quanto o aluno, estão aprendendo cada qual com seu repertório 

pessoal, social, econômico e histórico. “Não há docência sem discência, as duas se 

explicam e seus sujeitos apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à 

condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 

ensina ao aprender” (FREIRE, 1996, p. 23). 

Freire (1996) expõe de uma maneira muito feliz como acredita que deva ser a 

relação pedagógica e a maneira pela qual a aprendizagem acontece. Primeiramente, 

ele explica que aprender vem antes do ensinar, que ensinar inexiste sem aprender e 

que o ser humano foi socialmente aprendendo em sua experiência de vida. A 

aprendizagem acontece quando o ser humano internaliza o fato ou a informação e a 

transforma em conhecimento. É o que chama de apreender, de interiorizar o fato ou 

a informação para que, assim, ela se torne conhecimento e isso pode acontecer sem 

a mediação entre professor/aluno. Pode acontecer socialmente ou historicamente, 

mas o que nos interessa neste estudo é o contexto escolar e como a relação 

pedagógica pode ou não beneficiar o criar, o processo de criação do aluno: “Não 

temo dizer que inexiste validade no ensino de que não resulta um aprendizado em 

que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado, em que o 

ensinado que não foi apreendido não pode ser realmente aprendido pelo aprendiz” 

(FREIRE, 1996, p. 24).  

Por compartilhar com os ideais do autor é que damos ênfase à importância da 

relação pedagógica no processo criativo do aluno. A experiência educativa entre 

professor e aluno é fundamentalmente humana, o ensino de conteúdos não pode se 

dar de forma alheia a esta condição. “Educar é substantivamente formar” (FREIRE, 

1996, p. 33). A formação que abordamos é a humana, que traz em seu repertório 

todos os aspectos pessoais, sociais e culturais que foram construídos 

historicamente, mas que podem ser revistos, analisados e reorganizados de acordo 

com a crítica do aluno.  

A partir dessas considerações, foi utilizado como referencial, de forma a 
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abordar as discussões sobre a relação pedagógica e o processo criativo do aluno, a 

experiência vivenciada entre a artista Tarsila do Amaral e seu aprendiz Tuneu, 

relatada por Albano (1998) no livro “Tuneu, Tarsila e outros mestres... o aprendizado 

da arte como rito de iniciação”, que ressalta como esta relação se estabeleceu e 

beneficiou o processo criativo do aprendiz.  

É fundamental apresentar a essência das discussões de Albano (1998), ainda 

que resumidamente, visto que suas reflexões ampliam e aprofundam a importância 

do papel da relação pedagógica no processo de criar e na construção da autonomia 

do aluno. A seguir, uma síntese do relato de Albano sobre como Tarsila conheceu 

Tuneu e a relação que travaram. 

SÍNTESE DA AUTORA DO PRESENTE TRABALHO COM BASE EM ALBANO (1998) – Tarsila 

conhece Tuneu (Antonio Carlos Rodrigues), ainda menino, por ocasião de uma visita que fez a um 

sobrinho e que, ao entrar no quarto deste sobrinho, vê um desenho feito, num quadro-negro, por 

Tuneu. A partir disto, inicia-se a história entre os dois (Tuneu e Tarsila), quando Tarsila o convida 

para freqüentar seu ateliê. Tuneu se sente honrado e estimulado a desenhar. 

De início Tuneu tem uma visão estereotipada (como distante, inatingível) da figura já 

conhecida de Tarsila do Amaral, mas o convívio entre eles se estabelece e ela passa a ser para ele 

uma pessoa simples, generosa, ética e extremamente humana. 

A artista percebeu que Tuneu gostava de desenhar e que o fazia muito bem, mas, no 

decorrer do convívio, o modo como ela conduziu esse relacionamento se estruturando no diálogo 

entre os dois, nos comentários sobre outras obras, expondo técnicas ou maneiras de lidar com as 

tintas, com as telas, fez com que tudo se tornasse natural e tranqüilo entre os dois. Não existia o 

certo ou errado, cada qual expunha sua visão, seu jeito de fazer, de pensar, sem impor nada, apenas 

refletiam e discutiam sobre as obras, sobre os artistas, sobre as técnicas. O relacionamento dos dois 

era muito generoso, Tuneu relata que a atitude da artista, seu modo de ser, não apenas como artista, 

mas como pessoa, o impressionava. A diferença da idade entre os dois era de quase de 60 anos, 

mesmo assim Tuneu gostava de estar com a artista.  

Na época do convívio entre os dois, a família de Tuneu ficou preocupada com a sua 

intenção artística, pois, na visão deles, arte não era profissionalizante. 

Apesar de toda a maneira modernista da artista desenhar, ela nunca impôs um modelo 

com técnicas ou moldes para Tuneu, ela foi a pessoa que possibilitou a ampliação do repertório dele, 

com as visitas de outros artistas ao seu ateliê, com observações de outras maneiras de diluir a tinta, 

de se tecer comentários sobre as obras, ou seja, ela ofereceu elementos para ele criar... 

O aprendiz cita que mesmo com quase 70 anos, a artista ainda queria aprender, 

observava as suas obras como se fosse a primeira vez que a via. Ele menciona que mesmo com a 

idade avançada Tarsila não tinha perdido o gosto da descoberta, do brincar da criança.  
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Com o decorrer do tempo, Tuneu também convive com outros artistas e até participa do 

processo de criar deles, mas sempre se reportando aos ensinamentos, a aprendizagem e o modo de 

conviver da artista. Ele convive com a artista até seus últimos dias de vida, a aprendizagem 

estabelecida entre os dois foi extremamente humana. 

De início ele era reconhecido no mundo artístico pela palavra de Tarsila, mas nos seus 

23 anos de idade, passa a ser reconhecido pela sua expressão e pela sua individualidade e recebe 

um prêmio na XI Bienal Internacional de São Paulo, em 1971. Ele comenta que deve sua 

autoconfiança ao convívio que teve com a artista.  

Tuneu, já estabelecido como artista, começa a atuar como professor de Arte em uma 

escola de iniciação artística em Santo André (EMIA), em 1992 e, nesta escola, faz o seu agir 

semelhante ao de Tarsila, dando continuidade às suas lições: o mesmo silêncio, o mesmo tempo de 

espera para que o processo do outro se anunciasse, a mesma atitude ética e a coragem de acreditar 

na liberdade. 

Nesta escola, ele conhece uma estagiária (Sueli), que nem era estagiária dele, mas que 

se aproxima de suas aulas com curiosidade e assim começa um convívio entre os dois. 

Sueli acaba tornando-se sua aprendiz. Em seus comentários ela menciona que sempre 

gostou de desenhar, de criar, mas antes ninguém lhe tinha dado a oportunidade ou a coragem de 

acreditar em si mesma e que Tuneu lhe mostrou possibilidades, oportunidades de ver quem ela era e 

o que queria fazer.  

Como bem apresenta Freire (1996), a prática do professor deve condizer com 

suas palavras, o aluno deve reconhecer no professor a coerência e a ética, e, com 

isso, se estabelece um ambiente propício ao aprendizado.  

O professor que realmente ensina, quer dizer, que trabalha os 
conteúdos no quadro da rigorosidade do pensar certo, nega, como 
falsa, a fórmula farisaica do “faça o que mando e não o que eu faço”. 
Quem pensa certo está cansado de saber que as palavras a que falta 
a corporiedade do exemplo pouco ou quase nada valem. Pensar 
certo é fazer certo. (FREIRE, 1996, p. 34) 

Essa atitude é também percebida por Tuneu em seu relato sobre Tarsila, 

apresentado por Albano (1998): 

Ela pintava muito pouco naquela época. Nos últimos anos ela fazia 
um esforço, mas não tinha rendimento, estava muito limitada 
fisicamente. Mas estudava inglês. Dizia que precisava aperfeiçoar o 
inglês e estava sempre estudando alguma coisa. Era uma pessoa 
que estava sempre querendo saber mais. Falava seis línguas – 
inclusive o inglês – e achava que precisava aperfeiçoar. Imagine, 
com quase 90 anos, e querendo mais!!! Isso é uma pessoa que está 
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viva. Estava com uma dificuldade imensa, limitadíssima, mas com 
uma vitalidade muito rara. Ela era uma pessoa muito rara, muito 
simples, muito comovente. (ALBANO, 1998, p. 59) 

O papel do professor na relação pedagógica é bem exemplificado no relato. 

Percebe-se que o aprendiz incorpora os valores que a artista, no decorrer do 

convívio, apresentou. Como podemos perceber não é uma visão maternalista que o 

aprendiz tem da artista, mas, sim, uma posição de respeito e admiração. Respeito 

adquirido não por meio do medo, mas conquistado por meio da atitude ética e 

humana da educadora.   

A crença de uma relação horizontal entre professor e aluno possibilita uma 

postura de igualdade da condição humana, reconhecendo que cada qual tem 

repertórios diferentes, mas a condição humana é una. O professor deve entender 

que toda a diversidade social, cultural e econômica foi decisiva na sua formação e 

estão sendo decisivas na formação do aluno e que, agora, na posição de educador, 

deve ter clareza que sua função é fornecer instrumentos ao aluno, dar 

possibilidades, difundir a esperança, promover a curiosidade e, assim, possibilitar ao 

aluno um ambiente onde ele possa crescer, fazer descobertas, fazer 

questionamentos, entrar em processo de desenvolvimento.  “O fundamental é que 

professor e alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é 

dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassiva, enquanto fala ou enquanto 

ouve. O que importa é que professor e alunos se assumam epistemologicamente 

curiosos” (FREIRE, 1996, p. 86). 

À luz desse pensamento, a relação estabelecida entre Tarsila e Tuneu 

também demonstra como a relação professor/aluno é decisiva no processo de 

criação do aluno, como ela foi estabelecida na horizontalidade, entre os dois, e como 

isso foi importante na formação do Tuneu. O ensino da Arte pode ser uma das 

disciplinas que melhor proporciona este processo criador do aluno, se bem 

conduzido pelo professor, pois pode despertar com mais facilidade a curiosidade e a 

criação, mas pode também atrofiar todo o processo de criação do aluno, tornando-o 

um mero copista, sem favorecer o seu desenvolvimento pessoal, sua formação 

humana – pode-se observar esse potencial no comentário de Tuneu, sobre Tarsila, 

apresentado por Albano (1998): 

Geralmente, ela me deixava produzir e depois elaborávamos 
intelectualmente em cima do que eu havia feito. Ela concordava ou 
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não, mas eu sempre tive meu espaço. Era tratado de igual para igual. 
Ela me chamava de colega de trabalho. Imagine, eu era um moleque 
e era um colega de trabalho! Isso era raro. (ALBANO, 1998, p. 115) 

Tuneu expressa muito bem como a relação dos dois era marcada pela 

proximidade e humildade, apesar da fama que Tarsila já possuía, na época. Ela não 

se apoiava em sua própria fama para se colocar acima dele, muito pelo contrário, 

era generosa e reconhecia o fazer do seu aluno com singularidade. Singularidade 

que se constrói no decorrer da convivência respeitosa, que não estabelece o certo 

ou o errado, mas que, sobretudo, respeita a visão, a maneira pela qual o outro vê o 

mundo, oferecendo-lhe mais informações, mais oportunidades e observando como o 

outro vê e analisa o mundo – esta atitude é bem expressa por Freire (1996, p. 28): 

“Só, na verdade, quem pensa certo, mesmo que, às vezes, pense errado, é quem 

pode ensinar a pensar certo. E uma das condições necessárias a pensar certo é não 

estarmos demasiado certos de nossas certezas”.  

Na relação com seu aprendiz, a artista não impunha regras, medidas ou 

técnicas – proporcionava-lhe um novo olhar a respeito de tudo: como formas 

diferentes de se enquadrar uma pintura, como utilizar a tinta, como conseguir um 

tom de coloração – mostrava-lhe outras pinturas de outros artistas e também as 

suas.  Ambos compartilhavam olhares e maneiras diferentes do fazer, com respeito, 

sem imposição disso ou daquilo como certo ou errado.  

A tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo como 
ser humano a irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando 
com quem se comunica e a quem comunica, produzir sua 
compreensão do que vem sendo comunicado. Não há inteligibilidade 
que não seja comunicação e intercomunicação e que não se funde 
na dialogicidade. O pensar certo por isso é dialógico e não polêmico. 
(FREIRE, 1996, p. 38) 

Sobre as situações que revelavam um desacordo, ou divergência, Tuneu 

expressa de uma maneira muito apropriada, como isso ocorria na relação com 

Tarsila, apresentada por Albano (1998). 

Quando ela discordava, era discretamente, polidamente, muito 
elegante. Quando eu estava pintando só em preto e branco, ela 
falava muito discretamente que gostava de trabalhar com a cor. Ela 
não gostava muito de arte abstrata por uma questão de formação, e 
eu sempre impus minha opção pela abstração. Nós também nos 
desafiamos com o mestre. Com o mestre podemos ter um desafio. 
(ALBANO, 1998, p. 63) 
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Defendemos a atitude mediadora e desafiadora do professor de Arte em sala 

de aula, promovida pela ampliação do acervo cultural do aluno, proporcionando, 

assim, maiores possibilidades de produção e de visualização artística. A maneira 

pela qual esta relação se constrói e se estabelece promove a experimentação do 

aluno que se fará por meio de um processo de criação. Acreditamos ser um instigar, 

um ofertar de elementos que favorecem o processo de criar do aluno, e isso está 

também bem apresentado por Tuneu, conforme Albano (1998): 

Eu ia sozinho mesmo. Na escola consegui um ou dois amigos que 
trocavam alguma coisa, que tinham interesses até parecidos, mas 
que se diluíram com o tempo. Um ou dois em anos... é muito pouco. 
Então, para ir ao museu eu escapava sozinho e ia do Sumaré até a 7 
de abril e voltava. Tudo durante o dia, é claro! Ninguém sabia que eu 
tomava o bonde e ia para a cidade. E foi muito importante, porque já 
havia exposições temporárias. De tempos em tempos encontrava 
coisas novas. Os encontros constantes com a Tarsila me davam um 
parâmetro. Ela quase não saía de casa porque já não andava. Eu 
ficava só contando, levava os catálogos todos, ela via e fazia seus 
comentários. Era superengraçado, superbonito. Mostrei para ela 
Rauschenberg, por exemplo. E quando ela viu aquilo disse: Isso é 
dadá8, dadá revisto, mas dadá – sem dúvida! (ALBANO, 1998, p. 62 
e 63) 

Também em Porcher (1982, p. 15) observamos sua reflexão sobre a 

importância da mediação: “Não existe espontaneidade natural nem liberdade 

imediatamente criativa. É preciso dar à criança os instrumentos necessários para a 

sua auto-expressão. Determinadas limitações devem ser introduzidas, porque 

constituem os recursos indispensáveis de uma liberdade real (e não apenas formal)”.  

Para que essa experimentação aconteça necessitamos de um bom 

entendimento, por parte do professor, para viabilizar este experimentar de ideias, 

como vemos no relato de Tuneu, expresso por Albano (2008): 

Tarsila era uma pessoa de personalidade muito forte. Ela dizia sem 
dizer. Esta é uma coisa que fui perceber mais tarde. É coisa de 
mestre. O Wesley fala disso lindamente. Ele diz que O mestre é 
aquele que mostra e esconde. Deixa o outro procurar. Não precisa 
falar muito, revela.  

Tarsila tinha 50 ou 60 anos mais do que eu, mas ela conseguia uma 
coisa que era muito interessante. É uma coisa dos artistas, da 
maioria dos artistas: não perder nunca a criança de vista. Percebo 

                                                           
8
 Neste caso, o uso da expressão “dadá”, refere-se ao Movimento Dadaísmo – que possui como 

característica principal a ruptura com as formas de arte tradicionais. A expressão “dadá” deriva 
de um termo inglês infantil: brinquedo, cavalo de pau.  
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que o artista nunca perde a criança de vista, a criança dele. Ou perde 
menos. Está mais aberto para a criança, porque o risco da arte é 
uma coisa infantil, essencialmente. Quer dizer – estar sempre 
experimentando – o experimento é infantil. (ALBANO, 1998, p. 63-64) 

A trajetória de Tuneu foi estabelecida pelos desafios e pelo modo como a 

artista proporcionou a experimentação dele. Ele entendia que a experimentação 

fazia parte do processo criativo da artista e isso lhe servia como um modelo e um 

desafio para a sua criação. Reforçamos, aqui, a intenção de utilizar esta experiência, 

como referência, visando apontar para reflexões e análises de como o professor 

pode criar situações ou ambientes de desafios e de experimentos para o aluno, 

como uma forma de construção de sua autonomia. A ênfase não é na formação de 

um artista, mas, sim, na formação do aluno autônomo que pode ser possibilitado por 

meio do estímulo à curiosidade, a questionamentos e à experimentação.  

    Como a própria expressão nos diz, o “processo criativo” é um processar de 

ideias, onde a transformação ou a acomodação dos dados é pertinente ao criador 

(aluno). O processo de criação não é um caminhar tranquilo para o aluno, muito pelo 

contrário, durante o seu percurso criador, o seu fazer vai identificando o seu “modo 

de fazer” e o aluno vai captando o “seu jeito” de perceber o mundo.     

O dom, a sensibilidade e a abertura para o criar, para o processar criativo, 

são proporcionados pelo contexto em que vive, dentro e fora da escola. Entender a 

educação artística, sem considerar qualquer eficiência técnica, é o mesmo que 

levá-lo à estagnação e à destruição. Não podemos impor moldes e receitas que 

sufocam a imaginação, a invenção e a criatividade do aluno. Devemos entender 

que tanto a invenção, quanto a criação e a preocupação em fornecer meios para o 

processo criativo do aluno são complementares: o desejo de expressão comanda a 

aprendizagem dos meios de expressão, como apresenta Porcher (1982): 

Foi assim que surgiu a idéia, que será desenvolvida por um dos 
autores deste livro, de que as categorias atuantes no discurso 
estético não são em absoluto naturais (ou seja, inatas), mas 
constituem produtos de origem cultural. O imediato é, na verdade, 
mediado, a sensibilidade é construída; o talento pode ser formado, a 
inspiração adquirida, a emoção preparada, o dom não passa de uma 
maneira de denominar provisoriamente um processo que não é 
misterioso, mas que não sabemos ainda explicar; a sociedade 
camufla o seu trabalho debaixo das fumaças de uma natureza 
espertamente deformada. (PORCHER, 1982, p.15) 
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Fica claro que existe uma resistência, que nos foi imposta culturalmente, a 

não aceitar, o que foge da lógica, do convencional, mas que não deixa de existir 

assim mesmo. Tudo que ainda não foi argumentado, que não foi comprovado, 

escapa da lógica e quase sempre é visto com rejeição pelo ser humano.  

Ainda segundo Porcher (1982), podemos constatar o modo condizente de 

aprendizagem que a artista Tarsila conduziu seu aprendiz, não aplicando o “laissez-

faire”, simplesmente, mas proporcionando elementos para Tuneu criar a partir de 

sua liberdade, favorecendo, assim, a construção de sua autonomia. 

A iniciação artística das crianças passa necessariamente por fases 
de aprendizagem, ou seja, de integração de limitações. A arte não 
vive num puro terreno da afetividade imediata. Ela requer, número de 
ferramentas intelectuais e técnicas que nenhuma espontaneidade 
permite dispensar. A educação não tem como criar uma oposição 
entre o que é sentido e o que é concebido, entre a sensibilidade e a 
inteligência, a emoção e a razão. O importante é que os dois planos 
se complementem mutuamente. Implantar a monarquia de um 
desses termos, qualquer que ele seja, é perder o fio da meada. 
(PORCHER, 1982, p.22) 

O que queremos analisar e refletir aqui é o bom entendimento do processo de 

criação sem nos importarmos com definições a respeito da sensibilidade ou da 

inteligência, mas a partir da importância do papel do professor como fundamental na 

realização do processo criativo. A nossa ênfase maior é na experimentação, 

proporcionada no contexto escolar como instrumento do processo criativo do aluno. 

Sendo a escola uma instituição que deve promover a igualdade e oferecer a todos 

oportunidades de crescimento, é também dever maior do professor, no nosso caso, 

o professor de Arte, promover aos alunos oportunidades de experimentos e contato 

com o mundo das Artes.  

Ao criar, o aluno faz escolhas, experimenta conceitos e técnicas, elabora e 

organiza seu pensamento, Neste sentido, é importante a interação do professor com 

o aluno, por meio de comentários, da apresentação de outras opções e do 

oferecimento de ferramentas diferentes ou desconhecidas para o aluno. Isso 

proporciona o processamento de ideias de acordo com o ambiente que o professor 

cria em sua aula, sendo um promotor da ampliação das possibilidades do criar do 

aluno, de acordo com seu repertório pessoal. Porcher (1982, p. 21) aborda bem o 

assunto: “Para liberar a criança, não basta confiar inteiramente nela, é preciso 

também lhe dar os meios para a realização dessa liberdade”.  
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Albano (1998, p. 115) expõe como a artista Tarsila orientou o processo 

criativo de Tuneu: “Sua ação pôde ser a de quem acolhe e orienta, sem impor 

regras, nem limites artificiais. Ela fala em orientação e limites que não eram 

artificiais, ou seja, não eram ‘laissez-faire’”.  

A abordagem pela qual nos dispomos refletir demonstrou, por meio de 

estudos históricos e dos recortes apresentados, que as relações estabelecidas entre 

professor e aluno são fundamentais para a formação do ser humano, mas, em 

especial, em Arte, em processo criativo. A autoexpressão é necessária no processo 

de criação do aluno, mas deve ser nutrida de informações, de elementos benéficos 

ao processar do aluno e isso só é proporcionado por meio de uma relação que não 

atrofia o fazer do aluno. A partir deste pensamento, é interessante reforçar o 

significado destas duas expressões: relação pedagógica e processo criativo, para 

melhor entendimento de nossa reflexão. Para Estrela (1994), a relação pedagógica é 

definida como: 

[...] o conjunto interpessoal que se gera entre os intervenientes de 
uma situação pedagógica e o resultado desses contactos. Num 
sentido lato, a relação pedagógica abrange todos os intervenientes 
directos e indirectos [...]. Num sentido restrito, abrange a relação 
professor-aluno e aluno-aluno dentro de situações pedagógicas. 
(ESTRELA, 1994, p. 32) 

Segundo a Proposta Curricular do Estado de São Paulo, o processo de criação é 

abordado da seguinte forma: 

Processo de criação: Muitos são os mitos que cercam a criação 
artística, ancorados principalmente na idéia de genialidade e 
valorização de habilidades manuais específicas. O estudo da criação 
e da invenção artísticas (aqui entendidas como processos) oferece a 
oportunidade de compreensão do que vem a ser o percurso criador 
específico do fazer de práticas artísticas. Percurso esse que envolve 
projetos, esboços, estudos, protótipos, diálogos com a matéria, 
tempo de devaneio, de vigília criativa, do fazer sem parar, de ficar em 
silêncio e distante, de viver o caos criador. 

Ao contrário do que se pensa, a criação artística envolve 
aprendizagem. Todo fazedor de arte forma-se trabalhando em 
processos de criação, com as informações, deformações e 
formações que os atos de criação propõem durante a procura 
incansável de uma poética pessoal, de tal maneira que, enquanto a 
obra se faz, inventa-se o seu próprio modo de fazer. (SÃO PAULO... 
SEE, 2010, p. 149) 
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Acreditamos que o processo de criar perpassa por um longo e difícil percurso, 

de escolhas, de elaboração de pensamentos, de reflexão de práticas e, sobretudo, 

tudo, de um longo percurso de experimentação, de pesquisa, de envolvimento com 

técnicas, com a materialidade e de como proceder em relação ao pensamento, para 

que tome forma de acordo com um determinado conteúdo. A partir disso, a maneira 

como é construída a relação entre o professor e o aluno é primordial para o avanço 

do aluno. O aluno não vai conseguir caminhar e fazer suas experimentações se o 

professor não proporcionar a confiança de fazer com que este aluno se sinta em um 

local (a sala de aula) onde todos fazem escolhas; a generosidade de compartilhar 

ideias e procedimentos que podem ajudar o grupo a produzir; a possibilidade de 

fazer experimentações que podem ou não dar certo, mas que foram experimentadas 

e compartilhadas entre todos, ou seja, um ambiente onde a condição humana é 

valorizada, admitindo-se erros e acertos como parte normal de um processo de 

aprendizagem.  

O “objeto criado” pode até mesmo não estar finalizado, o importante é iniciá-

lo, elaborá-lo mentalmente, dando início ao processo criativo. O professor, neste 

momento, acompanha e deve fornecer mais “materiais” com intuito de alimentar, 

viabilizar este processo em que o aluno se encontra: o de criação. Cada qual tem 

seu tempo para o despertar, cada um tem um tempo de assimilação, percepção e 

criação, e mesmo que uma aula tenha um tempo de duração, não significa que o 

objeto iniciado deva estar concluído nesta aula. 

A maneira pela qual as aulas de Arte são conduzidas no contexto escolar, o 

processo de criar como é conduzido dentro da relação pedagógica, podem favorecer 

o atrofiamento do ser humano, como aponta Porcher (1982): 

Ninguém detém suficiente poder para outorgar ao outro aquilo que 
por direito lhe é inerente, como não é possível pretender inserir o 
sujeito numa sociedade e linguagem que estão definitivamente 
inscritas nele pelo ato de ser presente no mundo. 

Tal proposição, tendo com pressuposto inicial conferir a Educação 
Artística como necessária, se ignorada, seria o atrofiamento do que 
de mais concreto existe em nós – a fantasia, a afetividade e a 
sensibilidade, atributos de que em potencial somos proprietários para 
desvendarmos a vida. (PORCHER,1982, p. 9-10) 

Eis, portanto, nosso estudo e nossa convicção de que a relação pedagógica é 

muito importante no processo de criar do aluno. Processo este que deve ser 



 41 

cuidadosamente acompanhado e estimulado em favor do desenvolvimento do aluno 

e que não seja capaz de promover o atrofiamento do mesmo, ditando regras, 

normas ou moldes, mas, sim, possibilitando o criar. Acreditamos ser por meio do 

fazer, do experimentar, do silêncio dos que estão em processo de criação, do tempo 

de elaboração e da ampliação do acervo cultural do aluno, que este tece sua visão 

de mundo, começa a se enxergar como ser atuante e responsável pela sua própria 

existência no mundo, que começa a desenvolver sua autonomia.   

2.2 O PROCESSO CRIATIVO NA CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA 

No campo educacional falar de autonomia do aluno não é algo novo para os 

educadores, como apresentado por Freire (1996) e pela Proposta Curricular do 

Estado de São Paulo, respectivamente: 

Outro saber necessário à prática educativa, e que se funda na 
mesma raiz que acabo de discutir – a da inconclusão do ser que se 
sabe inconcluso –, é o que fala do respeito devido à autonomia do 
ser do educando. Do educando criança, jovem ou adulto. Como 
educador, devo estar constantemente advertido com relação a este 
respeito que implica igualmente o que devo ter por mim mesmo. Não 
faz mal repetir a afirmação várias vezes feita neste texto – o 
inacabamento de que nos tornamos conscientes nos fez seres éticos. 
O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo 
ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros.  

O desenvolvimento pessoal é um processo de aprimoramento das 
capacidades de agir, pensar e atuar no mundo, bem como de atribuir 
significados e ser percebido e significado pelos outros, aprender a 
diversidade, situar-se e pertencer. A educação tem de estar a serviço 
desse desenvolvimento, que coincide com a construção da 
identidade, da autonomia e da liberdade. Não há liberdade sem 
possibilidades de escolhas. (FREIRE, 1996, p. 59; p.9) 

Apenas para pontuar melhor sobre o conceito de autonomia, recorremos a 

uma definição do dicionário de Ferreira (1993, p. 57): “Autonomia sf. 1. Faculdade de 

se governar por si mesmo. 2. Direito ou faculdade que tem uma nação de se reger 

por leis próprias. 3. Distância máxima que um veículo pode percorrer sem se 

reabastecer de combustível”.  

Se autonomia é a capacidade de se governar por si mesmo, entendemos que 

desenvolver a autonomia do aluno é desenvolver esta capacidade do aluno de, 
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sozinho, organizar e administrar sua vida, principalmente seus estudos.       

Acreditando-se no trabalho educacional como fato de promoção humana e na 

condição de inconclusão do ser, conforme Freire (1996), não poderíamos deixar de 

refletir sobre o processo de criar, passando pelo percurso da curiosidade e da 

experimentação como meio de construção da autonomia. 

O exercício da curiosidade a faz mais criticamente curiosa, mais 
metodicamente “perseguidora” do seu objeto. Quanto mais a 
curiosidade espontânea se intensifica, mais, sobretudo, se “rigoriza”, 
tanto mais epistemológica ela vai se tornando.  

O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as 
emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da 
perfilização do objeto ou do achado de sua razão de ser. Um ruído, 
por exemplo, pode provocar minha curiosidade. Observo o espaço 
onde parece que se está verificando. Aguço o ouvido. Procuro 
comparar com outro ruído cuja razão de ser já conheço. Investigo 
melhor o espaço. Admito hipóteses várias em torno da possível 
origem do ruído. Elimino algumas até que chego a sua explicação. 

Satisfeita uma curiosidade, a capacidade de inquietar-me e buscar 
continuam em pé. Não haveria existência humana sem a abertura de 
nosso ser ao mundo, sem a transitividade de nossa consciência. 

Quando mais faço estas operações com maior rigor metódico tanto 
mais me aproximo da maior exatidão dos achados de minha 
curiosidade. (FREIRE,1996, p. 87-88) 

Segundo Barbosa (2008a) o conceito de Arte está ligado à cognição e, o 

conceito de “fazer arte”, está ligado à construção do pensamento a partir da imagem. 

Aqui, retomamos a experiência de Tarsila e Tuneu, para ilustrar como a construção 

do processo criativo de Tuneu possibilitou um caminhar em direção à autonomia. 

Tuneu apareceu e se afirmou como artista pelas características de 
sua obra e não como discípulo de Tarsila. Este é, sem dúvida, um 
fato que merece ser destacado no ponto de partida destas 
investigações sobre a relação entre os dois. Apesar de ter 
freqüentado o ateliê de Tarsila desde o início da adolescência, Tuneu 
não foi discípulo da obra de Tarsila. A maneira como a artista 
conduziu o processo de ensino, desde o início, garantiu que o 
iniciante construísse o seu caminho a partir de suas características 
pessoais. (ALBANO, 1998, p.114) 

A criatividade e a autonomia de Tuneu manifestam-se em sua vida e obra, e 

depois como professor de Arte numa escola municipal de Santo André, onde 

encontrou a estagiária Sueli que se torna sua aprendiz, conforme seu relato, 

apontado por Albano (1998): 
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A Sueli é um caso interessante, apesar de inicialmente ela não ser 
uma aluna, mas estagiária. Sueli vinha de uma faculdade de artes 
plásticas e não tinha ação plástica nenhuma. Chegou com uma 
formação cheia de pode isso e não pode aquilo; aquarela não pode 
fazer assim, gravura pode assim... E comecei a incentivá-la a 
experimentar tudo. Acho o fim da picada alguém ter o direito de dizer 
não pode isso, ainda mais quando o outro está querendo 
experimentar. Eu não dou a ninguém o direito de dizer o que pode e 
o que não pode fazer em arte!  

Sei que é difícil respeitar a individualidade das pessoas, é difícil 
libertar as pessoas porque, obviamente, temos o sentimento de 
posse. Não só sobre as pessoas, mas também sobre as soluções 
para todas as coisas. Mas precisamos perceber que não temos o 
controle, nem o domínio sobre as ações das pessoas, e que, quanto 
mais libertários conseguimos ser, mais retorno teremos: não é do uso 
do nosso conhecimento como verdade absoluta que vem o retorno. É 
claro, isto se pudermos observar e perceber o quanto nos 
alimentamos com as respostas que recebemos dos alunos. O retorno 
vem à medida que libertamos as pessoas. (ALBANO, 1998, p. 84) 

Vale salientar que a liberdade a qual Tuneu aborda é a liberdade que dá 

opções de experimentações, que não impõe modelos e que estimula a curiosidade 

do aluno. 

Podemos fazer um paralelo entre a experimentação vivida e defendida por 

Tuneu com o que é apresentado na Proposta Curricular do Estado de São Paulo, 

tendo como conteúdo boa parte do percurso do processo criativo vivenciado por 

Tuneu: 

 Improvisação, acaso, ludicidade, espontaneidade. 

 Corpos perceptivos, intuição, acaso, imaginação criadora, coleta 
sensorial, vigília criativa, repertório pessoal e cultural; poética 
pessoal, pensamentos visual, musical, corporal e sinestésico. 

 Percurso de experimentação, perseguir idéias, esboços, séries, 
cadernos de anotação, estudo e pesquisa, apropriações, 
combinações, processo coletivo e colaborativo. 

 Linguagens da Arte e procedimentos criativos de experimentação. 

 Conceitos, procedimentos e conteúdos investigados durante o ano 
letivo. (SÃO PAULO, SEE, 2010, p.162) 

Como bem exposto no Currículo do Estado de São Paulo, o processo de 

criação não deixa de ser uma procura pessoal que é feita pelo aluno, numa 

constante busca de fazer à sua maneira, com a sua poética pessoal. Nesta busca 

entre perseguição de ideias, entre estudos, entre observações e experimentações, o 

fazer do aluno começa a fluir e seu modo de fazer passa a ser inventado por ele 
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mesmo e com isso o aluno reflete sobre sua obra, e este refletir sobre a sua criação 

nada mais é que a expressão de sua autonomia, como expõe Freire (1996): 

Quer dizer, mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou 
uma presença no mundo, com o mundo e com os outros. Presença 
que, reconhecendo a outra presença como um “não eu” se 
reconhece como “si própria”. Presença que se pensa a si mesma, 
que se sabe presença, que intervêm, que transforma, que fala do que 
faz, mas também do que sonha, que constata, compara, avalia, 
valora, que decide, que rompe. (FREIRE, 1996, p.18) 

A constatação que o processo criativo, vivenciado por Tuneu por intermédio 

da artista Tarsila do Amaral, resultou em autonomia, pode ser evidenciado pelo fato 

de que sua obra apresenta características abstratas9 enquanto que a obra de Tarsila 

é marcada pelas características cubistas10. 

Cabe salientarmos, como apresentado por Porcher (1982, p. 25), que um dos 

propósitos da educação artística é “[...] criar nos indivíduos não tanto aptidões 

artísticas específicas, mas, sobretudo, um desenvolvimento global da personalidade, 

através de formas as mais diversificadas e complementares possíveis de atividades 

expressivas, criativas e sensibilizadoras”.  

Assim, defendemos a ideia proposta por Porcher (1982, p. 29), de que por 

meio de “[...] uma aprendizagem das aparências: aprender a ver, a ouvir, a saborear 

as formas sensíveis em si mesmas, a perceber os objetos de acordo com a sua 

estrutura e a sua forma, e não apenas segundo a sua utilização imediata”, o aluno 

pode mudar seu olhar em relação ao mundo, pelo processamento de ideias, pela 

experimentação e pelo seu fazer criativo, em direção à conquista de sua autonomia.    

No próximo capítulo apresentaremos a pesquisa de campo, tendo como foco 

de nossa investigação como a relação pedagógica, o criar e o processo criativo são 

desvelados, no contexto escolar, de três escolas públicas do Estado de São Paulo.      

3 A PESQUISA DE CAMPO: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E 
ANÁLISE DOS DADOS 

                                                           
9
 Abstracionismo – não representa a realidade. Através de formas e cores, a pintura abstrata 

procura expressar determinado estado de espírito e sentimentos.  

10
  Cubismo – baseia-se na destruição da harmonia clássica e na decomposição da realidade. A 

pintura cubista representa todas as partes do objeto num mesmo plano, como se o objeto 
estivesse aberto e apresentasse todos os seus lados no plano frontal. 
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No presente capítulo são apresentados os procedimentos para o 

desenvolvimento da pesquisa de campo: a metodologia, a apresentação dos 

sujeitos, o instrumento para a coleta de dados e a análise dos dados obtidos. 

Optamos por realizar uma pesquisa de abordagem qualitativa com a 

realização de entrevistas que seguiram um roteiro semiestruturado (Apêndice A), 

tendo em vista a possibilidade de inserção de outros elementos com o decorrer da 

entrevista, permitindo, assim, maior exploração de alguns aspectos abordados. 

As questões norteadoras que permearam a elaboração do roteiro  foram:  

(1) O professor de Arte tem conhecimento da importância do seu papel como 

viabilizador do processo criativo? 

(2) O professor de Arte possibilita a experimentação, o criar do aluno no seu 

percurso criador?  

(3) Como a relação pedagógica viabiliza o percurso criador do aluno? 

Para a realização das entrevistas contamos com a aprovação do Comitê de 

Ética da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), e todos os sujeitos 

envolvidos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (modelo no 

Apêndice B). 

A pesquisa de campo ocorreu em três escolas – duas estaduais da rede de 

ensino de São Bernardo do Campo e uma da rede de ensino de Diadema e 

contamos com a colaboração de seis sujeitos que participaram das entrevistas: três 

professoras de Arte e três alunos destas professoras (um de cada professora).  

3.1  A SELEÇÃO DOS SUJEITOS E O CONTEXTO DAS ENTREVISTAS  

A aproximação com as escolas ocorreu de forma tranquila, tendo em vista a 

minha atuação como professora da rede. Previamente, mantive contato com as três 

escolas para obter a aprovação para a realização das entrevistas e também realizar 

uma sondagem com as professoras, no sentido de esclarecer os objetivos da 

investigação.  

Obtivemos a aceitação das três professoras (uma de cada escola) e estas 

colaboraram para a seleção dos alunos, através da apresentação da proposta, o que 

significou o aceite de três alunos (um de cada professora). 

Definimos como nomenclatura para a identificação dos sujeitos a sigla “E” 
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acompanhada dos números 1, 2 e 3 para as três professoras de Arte entrevistadas, 

que resultou na seguinte composição: E1 – PROFESSORA ENTREVISTADA n. 1; 

E2 – PROFESSORA ENTREVISTADA n. 2 e E3 – PROFESSORA ENTREVISTADA 

n. 3. O mesmo critério foi adotado para os alunos, a partir da junção da letra “A” ao 

seu número de ordem correlacionado a cada educadora: A1 – ALUNO DA 

PROFESSORA n. 1; A2 – ALUNO DA PROFESSORA n. 2 e A3 – ALUNO DA 

PROFESSORA n. 3. 

As entrevistas ocorreram em horários estabelecidos pelos próprios sujeitos – 

primeiro as professoras e, depois, os alunos de cada professora – individualmente.  

Todas as entrevistas foram gravadas e as transcrições encontram-se no Apêndice 

C, encadeadas na seguinte ordem: Professora n.1 e seu aluno; professora n. 2 e seu 

aluno; professora n. 3 e seu aluno. 

Em relação ao ambiente da pesquisa, a entrevista da Professora E1 e de seu 

aluno A1, foi realizada em uma sala de aula vazia.  

A entrevista da Professora E2 e de seu aluno A2 foi realizada em uma sala de 

informática da escola, onde estavam presentes as monitoras da sala e, 

eventualmente, entrava um aluno ou professor para utilizarem os computadores – 

este era o único local disponível na escola, no momento das entrevistas. Apesar 

desta situação, não houve comprometimento e/ou interferências em relação ao 

andamento das entrevistas. 

A entrevista da Professora E3 foi realizada no local onde a professora estuda 

e a de seu aluno foi realizada no domicílio do aluno com a permissão do responsável 

pelo aluno.   

3.2 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados coletados foram analisados segundo a metodologia de “Análise de 

Conteúdo” proposto por Franco (2008). Conforme a abordagem da autora, o ponto 

de partida da análise é a mensagem, que expressa um significado e também um 

sentido que devem ser analisados. 

Resumindo: o que está escrito, falado, mapeado, figurativamente 
desenhado, e/ou simbolicamente explicitado sempre será o ponto de 
partida para a identificação do conteúdo, seja ele explícito e/ou 
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latente. A análise e a interpretação dos conteúdos são passos (ou 
processos) a serem seguidos. (FRANCO, 2008, p.16) 

A análise de conteúdo das entrevistas teve uma pré-análise, a partir de uma 

leitura flutuante para a organização do material; definição das categorias e 

interpretação referencial, com o intuito de desvelar sobre como o processo criativo 

do aluno é viabilizado dentro do contexto escolar, tendo-se como referência a 

relação professor/aluno. É importante ressaltar que procuramos considerar a riqueza 

das informações obtidas nas entrevistas, confirmando o que Franco (2008) assinala: 

Quanto ao conteúdo de uma comunicação, a fala humana é tão rica 
que permite infinitas extrapolações e valiosas interpretações. Mas, é 
dela que se deve partir (tal como manifestada) e não falar “por meio 
dela”, para evitar a possível condição de efetuar uma análise 
baseada, apenas, em um exercício equivocado e que pode redundar 
na situação de uma mera projeção subjetiva. Os resultados da 
análise de conteúdo devem refletir os objetivos da pesquisa e ter 
como apoio indícios manifestos e capturáveis no âmbito das 
comunicações emitidas. (FRANCO, 2008, p.27) 

Sobre a organização das categorias, seguimos a orientação da Regra da 

Homogeneidade para o agrupamento das mesmas: 

As categorias vão sendo criadas à medida que surgem nas 
respostas, para depois serem interpretadas à luz das teorias 
explicativas. Em outras palavras, o conteúdo, que emerge do 
discurso, é comparado com algum tipo de teoria. Infere-se, pois das 
diferentes “falas”, diferentes concepções de mundo, de sociedade, de 
escola, de indivíduo, etc. (FRANCO, 2008, p. 62) 

As categorias foram definidas como: CATEGORIA F – FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR; CATEGORIA R – RELAÇÃO PEDAGÓGICA E CATEGORIA P – 

PROCESSO CRIATIVO. 

As mesmas são apresentadas, a seguir, com quadros de agrupamento de 

recortes das respostas dos sujeitos (com ajustes de textualização entre a oralidade e 

a escrita, sem comprometer o conteúdo das “falas” dos sujeitos), seguidos pelas 

respectivas análises, tanto individualmente, quanto em confronto entre as 

categorias. 

No Quadro 1 é apresentada a Categoria F – Formação do Professor. 

Quadro 1  
 Categoria F – Formação do Professor 
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IDENTIFICAÇÃO (ID) RESPOSTA 

E1 Eu me formei em 1991, fiz Educação Artística com complementação em Artes Plásticas e a 
Pós foi em 2006, em Dança e Consciência Corporal. Formei-me aqui em São Paulo, nas 
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila (FATEA) e a minha pós-graduação nas Faculdades 
Metropolitanas Unidas (FMU). 

E2 Fiz Artes em 1990 na Faculdade de Filosofia e de Letras de São José do Rio Pardo e Pós 
em Pedagogia na Universidade Nove de Julho (UNINOVE), em 1999. 

E3 Eu sou formada em Educação Artística pelas Faculdades Integradas Teresa D’Ávila 
(FATEA), em 1995, sou habilitada em Artes Cênicas, fiz Pós-graduação em Comunicação 
em Arte-educação na Faculdade Paulista de Arte (2006) e sou mestranda em Educação na 
Linha de Pesquisa Formação de Educadores. 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo. 

Percebe-se que as três professoras se formaram na graduação na mesma 

época, todas possuem pós-graduação (especialização ou stricto sensu) na área e 

apenas a Professora E3 apresenta um diferencial: é mestranda em Educação. No 

Quadro 2 são apresentados os resultados da CATEGORIA R – RELAÇÃO 

PEDAGÓGICA. 

Quadro 2 
Categoria R – Relação Pedagógica 

ID RESPOSTA ID RESPOSTA 

E1 Tenho dificuldades de várias formas, por exemplo: 
dificuldade com o público, o interesse do aluno e a 
dificuldade social mesmo. Às vezes você fica 
desanimada, pensa que poderia ter feito outra coisa e 
isso interferi, me sinto desmotivada. 

A1 Eu não falo muito com a professora. 
Nosso convívio é distante. 

E2 Eu acho que agora eu estou tranquila por causa da 
minha experiência, são 21 anos de carreira. O que eu 
tenho um pouco de dificuldade é em relação ao 
comportamento dos alunos, mas é um problema deles 
e não meu. A minha formação não tem nada a ver com 
isso, é uma dificuldade dentro da sala de aula, dos 
alunos. 

A2 A gente tem que pensar muito no que 
vai desenhar, porque a professora 
também é muito rigorosa. Ela é muito 
esforçada. Ela sempre fala, mostra para 
a gente o desenho que ela quer. 

E3 Eu sempre quero conhecer o meu aluno, conhecer de 
onde ele vem, pois na hora de atuar como professora 
não é só a professora..... que está ali, mas também a 
minha pessoa com toda a minha aprendizagem e o 
meu repertório de vida. Eu sempre me questiono assim: 
Quem eu sou? Como eu posso estar diante dessas 
pessoas e ajudá-las na sua formação enquanto seres 
humanos. Tento me fazer compreender da melhor 
maneira possível pelo aluno. Eu aprendi muito com 
crianças, eu aprendi muito com o pessoal de EJA. 

A3 Eu fiz esse desenho e depois até 
ensinei a professora. A nossa aula de 
Arte é no pátio da escola quando tem 
tinta e a professora explica tudo para 
nós. 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo. 
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As respostas fornecidas pelas professoras e seus alunos apresentam indícios 

de como a relação pedagógica se estabelece. Quando comparamos a fala da 

Professora E3 com a do seu Aluno A3 percebemos a proximidade da relação não 

autoritária e nem impositiva que existe entre eles, o que não ocorre nas falas das 

Professoras E1 e E2, em consonância com as falas de seus respectivos Alunos A1 e 

A2. Parece que a relação entre estas duas professoras e seus alunos é distante, 

exercida com autoritarismo e não com autoridade e, no caso da Professora E2, 

evidencia-se que tudo não passa de um problema do aluno e que o professor não 

tem nada a ver com isso. E não é neste sentido que defendemos a relação 

pedagógica, como bem apresenta Freire (1996): 

Não há o que fazer é discurso acomodado que não podemos aceitar. 
O meu respeito de professor à pessoa do educando, à sua 
curiosidade, à sua timidez, que não devo agravar com procedimentos 
inibidores exige de mim o cultivo da humildade e da tolerância. Como 
posso respeitar a curiosidade do educando se, carente de humildade 
e da real compreensão do papel da ignorância na busca do saber, 
temo revelar o meu desconhecimento? Como ser educador, 
sobretudo numa perspectiva progressista, sem aprender, com maior 
ou menor esforço, a conviver com os diferentes? Como ser 
educador, se não desenvolvo em mim a indispensável amorosidade 
aos educandos com quem me comprometo e ao próprio processo 
formador de que sou parte? Não posso desgostar do que faço sob 
pena de não fazê-lo bem. Desrespeitado como gente no desprezo a 
que é relegada a prática pedagógica não tenho porque desamá-la e 
aos educandos. Não tenho porque exercê-la mal. A minha resposta à 
ofensa à educação é a luta política consciente, crítica e organizada 
contra os ofensores. Aceito até abandoná-la, cansado, à procura de 
melhores dias. O que não é possível é, ficando nela, aviltá-la com o 
desdém de mim mesmo e dos educandos. (FREIRE, 1996, p. 67) 

O Quadro 3 – Partes I e II dispõe as respostas da CATEGORIA P – 

PROCESSO CRIATIVO. 

Quadro 3 
Categoria P – Processo Criativo – Parte I 

ID RESPOSTA ID RESPOSTA 

E1 Eu falei que a Arte é uma coisa muito 
complexa, do nada você cria alguma coisa. 
Você cria onde não existe nada, então o ser 
humano fazer Arte, é uma coisa sublime. É 
sublime o ser humano conseguir fazer Arte, 
pois não é todo mundo que consegue. 

A1 A professora sempre fala para desenhar. 
Ela passa na lousa e manda para 
desenhar. Ela nunca manda a gente fazer 
alguma coisa, sempre você tem que fazer 
igual ao que está na lousa. Ela nunca 
passa nada sempre. Toda quinta e sexta, 
ela nunca passa desenho livre, ela só 
passa coisa para copiar. Ela desenha na 
lousa e manda copiar. 
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Quadro 3 
Categoria P – Processo Criativo – Parte II 

ID RESPOSTA ID RESPOSTA 

E2 A Arte é favorável a todas as matérias. Até a 
professora de Português dá releitura de obras 
para os alunos. O professor dá a matéria, ele 
explica, ele mostra as imagens e o aluno vai 
interpretando aquela imagem ou interpretando 
aquilo que está sendo dado e então ele vai 
criando através disso. 

A2 Eu não crio muito, acho difícil. A gente tem 
que pensar muito no que vai desenhar 
porque a professora também é muito 
rigorosa. 

E3 Eu sempre falo para os meus alunos que a 
imagem ou a obra que eu apresento é o 
produto final para o artista, mas que para eles é 
só o início. Eu passo para ele a obra, a técnica, 
a dinâmica e pergunto aos meus alunos como 
eles vêem determinada obra e aí começamos a 
debater o assunto em sala de aula. Eu dou o 
sinal, eu sinalizo, eu oriento e aguardo “a 
conversa entre ele e o objeto artístico dele”, 
isso para mim é um momento de criação. Eu 
preciso deixá-lo entender o que é isso, não é 
um “laizze-faire”. Eu falo sobre a situação, 
sobre a obra ou sobre o artista, o contexto 
histórico, eu vou direcionando esse meu aluno 
e ele tem que ser mediado. 

A3 Eu criei muitas coisas, mas nem todas 
funcionaram. Eu queria inventar uma 
máquina do tempo de papelão e deu 
errado porque o papelão era muito grande. 
Eu fiz um touro com a boquinha pequena 
que abre e fecha. Eu tive a ideia quando vi 
uma apresentação de teatro na minha 
escola. 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo. 

Observa-se pelas respostas das professoras e dos seus alunos que apenas 

na relação da Professora E3 e seu Aluno A3 o processo criativo fica evidente. Isso 

se confirma pela indicação do aluno de que o seu processo criativo não é podado, 

mas, sim, incentivado. Durante a entrevista, tanto pelas falas, quanto pelas atitudes 

deste aluno, evidenciou-se que o fazer, que a experimentação e que todo o percurso 

criador faziam parte do contexto escolar e, comparando suas respostas com as 

respostas de sua professora, podemos perceber que esta conduzia muito bem o 

percurso criador do seu aluno. Ao analisarmos as respostas da Professora E1 e de 

seu Aluno A1 fica claro que a professora conduz sua prática docente na crença de 

que a Arte, que o criar, não é para todos e isso se reflete na fala do seu aluno, de 

como a sua prática é voltada à cópia, aos modelos que são copiados, não 

exercendo o criar. Porcher (1982) aborda muito bem este assunto: 

O imediato é, na verdade, mediado, a sensibilidade é construída; o 
talento pode ser formado, a inspiração adquirida, a emoção 
preparada, o dom não passa de uma maneira de denominar 
provisoriamente um processo que não é misterioso, mas que não 
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sabemos ainda explicar [...] (PORCHER, 1982, p.15) 

Ao analisar as respostas da Professora E2 e de seu Aluno A2, percebemos 

que a fala da professora deixa lacunas, em comparação com a fala do aluno. A 

princípio, o aluno menciona que não cria muito e que é muito difícil criar, ou seja, 

parece que o processo criativo não é conduzido de uma forma tranquila.  

A análise dos dados da CATEGORIA F – FORMAÇÃO DO PROFESSOR em 

confronto com os dados da CATEGORIA P – PROCESSO CRIATIVO, em relação às 

falas dos alunos, dão indícios de que a ação educacional do professor não condiz 

com a sua formação, como Barbosa (1994) apresenta, a seguir, e as respostas 

apresentadas no Quadro 4 evidenciam este fato. 

A experiência prova que, com poucas exceções [...], em geral os 
cursos rápidos de especialização não são suficientes para fornecer 
aos professores universitários o conhecimento básico que eles 
precisam para preparar professores de arte para escolas 
secundárias. Em geral, aqueles cursos funcionam como uma fonte 
para um diploma que conta para melhores salários ou para melhorar 
o status dos professores universitários. (BARBOSA, 1994, p.15) 

Quadro 4 
Categoria F – Formação do Professor versus Categoria P – Processo Criativo 

ID RESPOSTA CATEGORIA F – FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR 

ID RESPOSTA CATEGORIA P – PROCESSO 
CRIATIVO 

E1 
 

Eu me formei em 1991, fiz Educação Artística 
com complementação em Artes Plásticas e a Pós 
foi em 2006, em Dança e Consciência Corporal. 
Formei-me aqui em São Paulo, nas Faculdades 
Integradas Teresa D’Ávila (FATEA) e a minha 
pós-graduação nas Faculdades Metropolitanas 
Unidas (FMU). 

A1 
 

A professora sempre fala para desenhar. Ela 
passa na lousa e manda para desenhar. Ela 
nunca manda a gente fazer alguma coisa, 
sempre você tem que fazer igual ao que está 
na lousa. Ela nunca passa nada sempre. 
Toda quinta e sexta, ela nunca passa 
desenho livre, ela só passa coisa para copiar. 
Ela desenha na lousa e manda copiar. 

E2 
Fiz Artes em 1990 na Faculdade de Filosofia e de 
Letras de São José do Rio Pardo e Pós em 
Pedagogia na Universidade Nove de Julho 
(UNINOVE), em 1999.  

A2 
Eu não crio muito, acho difícil. A gente tem 
que pensar muito no que vai desenhar 
porque a professora também é muito 
rigorosa. 

E3 
Eu sou formada em Educação Artística pelas 
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila (FATEA), 
em 1995, sou habilitada em Artes Cênicas, fiz 
Pós-graduação em Comunicação em Arte-
educação na Faculdade Paulista de Arte (2006) e 
sou mestranda em Educação na Linha de 
Pesquisa Formação de Educadores. 

A3 
Eu criei muitas coisas, mas nem todas 
funcionaram. Eu queria inventar uma 
máquina do tempo de papelão e deu errado 
porque o papelão era muito grande. Eu fiz um 
touro com a boquinha pequena que abre e 
fecha. Eu tive a ideia quando vi uma 
apresentação de teatro na minha escola. 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo. 
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Apesar de todas as professoras terem pós-graduação (lato-sensu), o que nos 

faz supor que tiveram uma formação diferenciada, observamos que, em alguns 

casos, os relatos denotam que as práticas educativas não condizem com este nível 

de formação. Podemos inferir que, ou os cursos que as professoras realizaram não 

foram adequados, ou que as professoras não estão agregando os conhecimentos e 

saberes adquiridos às práticas, bem como as possibilidades formativas para o 

avanço das intervenções. Este fato foi apontado em 1987 por Barbosa e 

documentado em sua obra “A imagem no ensino da Arte: anos oitenta e novos 

tempos”, de 1994, quando discorre sobre a graduação – uma retórica que se 

apresenta ainda atual: “Os professores de arte conseguem os seus diplomas, mas 

são incapazes de promover uma educação artística e estética que forneça 

informação histórica, compreensão de uma gramática visual e até mesmo do fazer 

artístico como auto-expressão” (BARBOSA, 1994, p. 23).     

As respostas dos Alunos A1 e A2 apontam para uma prática ainda voltada à 

cópia, para a prática de moldes que devem ser copiados pelos alunos e, apenas na 

fala do Aluno A3 encontramos indícios que a criatividade e o fazer do aluno estão 

voltados para o percurso criativo.  

Ao analisar a CATEGORIA R – RELAÇÃO PEDAGÓGICA em confronto com 

a CATEGORIA P – PROCESSO CRIATIVO, fica evidente a importância do papel da 

relação pedagógica no desenvolvimento do aluno e, em especial, no processo 

criativo, conforme apresentado no Quadro 5. 

Quadro 5 
Categoria R – Relação Pedagógica versus Categoria P – Processo Criativo – Parte I 

RESPOSTA 
CATEGORIA R – RELAÇÃO PEDAGÓGICA 

RESPOSTA 
CATEGORIA P – PROCESSO CRIATIVO 

E1 – Tenho dificuldades de 
várias formas, por exemplo: 
dificuldade com o público, o 
interesse do aluno e a 
dificuldade social mesmo. Às 
vezes você fica desanimada, 
pensa que poderia ter feito 
outra coisa e isso interferi, me 
sinto desmotivada. 

A1 – Eu não falo muito com a 
professora. Nosso convívio é 
distante. 

 

E1 – Eu falei que a Arte é 
uma coisa muito complexa, do 
nada você cria alguma coisa. 
Você cria onde não existe 
nada, então o ser humano 
fazer Arte, é uma coisa 
sublime. É sublime o ser 
humano conseguir fazer Arte 
pois não é todo mundo que 
consegue. 
 
 

A1 – A professora sempre 
fala para desenhar. Ela passa 
na lousa e manda para 
desenhar. Ela nunca manda a 
gente fazer alguma coisa, 
sempre você tem que fazer 
igual ao que está na lousa.Ela 
nunca passa nada sempre. 
Toda quinta e sexta, ela 
nunca passa desenho livre, 
ela só passa coisa para 
copiar. Ela desenha na lousa 
e manda copiar. 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo. 
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Quadro 5 
Categoria R – Relação Pedagógica versus Categoria P – Processo Criativo – Parte II 

RESPOSTA 
CATEGORIA R – RELAÇÃO PEDAGÓGICA 

RESPOSTA 
CATEGORIA P – PROCESSO CRIATIVO 

E2 – Eu acho que agora eu 
estou tranquila por causa da 
minha experiência, são 21 
anos de carreira. O que eu 
tenho um pouco de 
dificuldade é em relação ao 
comportamento dos alunos, 
mas é um problema deles e 
não meu. A minha formação 
não tem nada a ver com 
isso, é uma dificuldade 
dentro da sala de aula, dos 
alunos. 

A2 – A gente tem que 
pensar muito no que vai 
desenhar, porque a 
professora também é muito 
rigorosa. Ela é muito 
esforçada. Ela sempre fala, 
mostra para a gente o 
desenho que ela quer. 

 

E2 – A Arte é favorável a 
todas as matérias. Até a 
professora de Português dá 
releitura de obras para os 
alunos.O professor dá a 
matéria, ele explica, ele 
mostra as imagens e o 
aluno vai interpretando 
aquela imagem ou 
interpretando aquilo que 
está sendo dado e então ele 
vai criando através disso. 

A2 – Eu não crio muito, 
acho difícil. A gente tem que 
pensar muito no que vai 
desenhar porque a 
professora também é muito 
rigorosa. 

E3 – Eu sempre quero 
conhecer o meu aluno, 
conhecer de onde ele vem, 
pois na hora de atuar como 
professora não é só a 
professora..... que está ali, 
mas também a minha 
pessoa com toda a minha 
aprendizagem e o meu 
repertório de vida. Eu 
sempre me questiono assim: 
Quem eu sou? Como eu 
posso estar diante dessas 
pessoas e ajudá-las na sua 
formação enquanto seres 
humanos. Tento me fazer 
compreender da melhor 
maneira possível pelo aluno. 
Eu aprendi muito com 
crianças, eu aprendi muito 
com o pessoal de EJA. 

A3 – Eu fiz esse desenho e 
depois até ensinei a 
professora. A nossa aula de 
Arte é no pátio da escola 
quando tem tingido e a 
professora explica tudo para 
nós. 
 

E3 – Eu sempre falo para os 
meus alunos que a imagem 
ou a obra que eu apresento 
é o produto final para o 
artista, mas que para eles é 
só o início. Eu passo para 
ele a obra, a técnica, a 
dinâmica e pergunto aos 
meus alunos como eles 
vêem determinada obra e aí 
começamos a debater o 
assunto em sala de aula. Eu 
dou o sinal, eu sinalizo, eu 
oriento e aguardo “a 
conversa entre ele e o 
objeto artístico dele”, isso 
para mim é um momento de 
criação. Eu preciso deixá-lo 
entender o que é isso, não é 
um “laizze-faire”. Eu falo 
sobre a situação, sobre a 
obra ou sobre o artista, o 
contexto histórico, eu vou 
direcionando esse meu 
aluno e ele tem que ser 
mediado. 

A3 – Eu criei muitas coisas 
mas nem todas 
funcionaram. Eu queria 
inventar uma máquina do 
tempo de papelão e deu 
errado porque o papelão era 
muito grande. Eu fiz um 
touro com a boquinha 
pequena que abre e fecha. 
Eu tive a idéia quando vi 
uma apresentação de teatro 
na minha escola. 
 
 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo. 

Diante do exposto e, considerando as discussões do Capítulo 2, fica evidente 

que apenas em um caso – Professora E3 e seu Aluno A3 – a relação pedagógica é 

favorável ao processo criativo do aluno. Nos outros casos, Professoras e Alunos E1-

A1 e E2-A2, fica a sensação de que a relação pedagógica é exercida com certo 

desânimo pelas professoras em relação aos seus alunos, bem como que as 

mesmas não possuem a clareza da importância do seu papel enquanto mediadoras 
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do processo criativo dos alunos. 

Para finalizar, as análises aqui apresentadas juntamente com as discussões 

teóricas realizadas apontam que apenas uma, das três professoras investigadas, 

demonstra que a maneira como proporciona o criar do seu aluno, o experimentar e a 

forma como conduz a relação pedagógica, favorece o processo criativo do aluno, e 

isso é confirmado pelo próprio aluno em seu relato, sobre a sua escolha por 

materiais diversificados, sobre o que o motivou a fazer algo, sobre sua 

argumentação a respeito da sua escolha – o que indica uma atitude autônoma. Em 

relação às duas outras professoras, ficou evidente que estabelecem relações, mas 

sem demonstração de um comprometimento efetivo com seus alunos e sem a 

necessária horizontalidade da condição humana, mantendo até um distanciamento 

nesta relação e isso acaba contribuindo para a desmotivação do ato criador e do 

fazer descobertas dos seus alunos, como é observado pelas respostas dos mesmos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Contentando-nos com sinais que nos indicam os objetos de que 
necessitamos, não nos detemos a detalhar as aparências. Neste sentido, a 
educação artística é antes de mais nada, e contrariando toda uma tradição 
platônica, uma aprendizagem das aparências. Reconhecer os matizes das cores e 
das luzes, estudar os movimentos, os ruídos, avaliar os tamanhos e as distâncias, 
sentir as matérias e as formas, tomar consciência dos ritmos próprios das coisas e 
dos seres mais variados, preocupar-se com aquilo que passa e com aquilo que 
permanece, com as proporções e as distorções, com as semelhanças e os 
contrastes, familiarizar-se com os valores espaciais e com as características dos 
volumes – eis a base de qualquer domínio efetivo do mundo sensível, eis o meio 
de habitar o mundo de modo mais intenso e significativo. (PORCHER, 1982) 

De fato, o ensino da Arte no Brasil foi implantado desde os seus primórdios 

valorizando-se as utilidades, pouco se importando com as aparências. A Arte era 

vista como um veículo que teria que transportar um valor de outro e não o seu real 

valor. O fazer artístico não era exercido como um processo de educação e de 

formação humana. A sensibilidade, o perceber, o refletir, não faziam parte do fazer 

artístico. Isso é indiscutível. Mas até que ponto os professores de Arte, hoje, 

assumem práticas pedagógicas que ainda acabam por reproduzir este fato? 

É contra essas práticas que queremos caminhar. É contra a produção 

acelerada e imediata que queremos avançar. Não faz sentido produzir por apenas 

produzir, sem internalizar o contexto histórico, sem entender o que moveu tal artista 

a fazer uma obra. Não adianta fazer sem perceber o momento vivido. Precisamos de 

alunos que “se” percebam no mundo. Necessitamos mediar a construção da 

autonomia do nosso aluno.  

Isto não quer dizer que o único, nem mesmo o principal, mérito da 
educação artística consista em contribuir para a formação intelectual, 
no sentido estrito; mas não há dúvida de que a prática das atividades 
artísticas representa um fator altamente favorável para o 
desenvolvimento de toda a personalidade e, especialmente, dos seus 
aspectos intelectuais. (PORCHER, 1982, p. 30) 

A realização desse estudo teve como intuito refletir sobre a relevância do 

papel da relação pedagógica no processo criativo do aluno, no seu processo de 

experimentação, de criação. Neste sentido, consideramos esta pesquisa uma 

oportunidade de adquirir novos olhares acerca de como a relação pedagógica pode 

ou não beneficiar o processo de criação do aluno por meio de sua experimentação, 
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assim como citou Porcher (1982, p. 15): “[...] é preciso dar à criança os instrumentos 

necessários para sua auto-expressão”.     

Acreditamos ser de fundamental importância o “CRIAR” do aluno, o seu fazer, 

elaborando conceitos e descobrindo meios de concretizar seu desejo. É preciso dar 

um espaço, um tempo para que a criação aconteça, para que o aluno sensível que 

é, explore sua sensibilidade, seu jeito de ver o mundo e, a disciplina Arte, se não 

estiver colaborando para esse caminhar do aluno, estará engrossando as fileiras de 

uma prática educativa pouco reflexiva e ainda habituada a uma aprendizagem 

bancária (FREIRE, 1996). 

Motivada por esse pensamento e também pela minha experiência como 

professora de Arte, considerei importante propor uma discussão sobre o modo como 

o ensino da Arte foi implantado no Brasil, como foi e está proposta a formação do 

professor de Arte e como a relação pedagógica pode beneficiar o processo criativo e 

a autonomia do aluno. Foi desenvolvida uma pesquisa de campo com vistas a trazer 

elementos sobre a questão central da investigação proposta que é a relação 

pedagógica e o processo de criar.  

No decorrer do estudo constatamos que, apesar de seu distanciamento 

temporal, o perfil histórico pelo qual a Arte foi implantada na Educação e como foi 

proposta e realizada a formação dos professores, ainda deixam marcas atuais nas 

práticas pedagógicas.    

Ao analisar os dados coletados na pesquisa, referentes à formação dos 

professores, encontramos equívocos nas ações pedagógicas destes em relação ao 

aluno. A formação do profissional de Arte merece uma maior análise e reflexão, 

principalmente quanto à internalização de sua aprendizagem, pois o que 

observamos são poucas ações pedagógicas que incorporaram a aprendizagem 

teórica e prática dos professores. Isso pôde ser constatado a partir das respostas de 

duas, das três professoras investigadas e de seus respectivos alunos. Evidencia-se 

uma segurança exacerbada por parte destas professoras quanto à sua atuação 

profissional, atribuindo as dificuldades ao aluno e ao seu comportamento.  A relação 

pedagógica no desenvolvimento do aluno é pouco citada e parece que a mesma 

passa desapercebida na ação do professor.  

É necessário enfatizarmos a importância da relação pedagógica para o fazer 

artístico, quando conduzida de maneira a beneficiar o processo criativo e 

possibilitando a construção da autonomia, evitando-se que o fazer do aluno se 
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transforme em mera reprodução das ideias de outros. Assim, o ensino da Arte 

assume um papel de relevância no processo de criação, pois por meio do seu fazer, 

do fluir e do refletir, vai assumindo seu papel no mundo, construindo sua autonomia. 

Santos Neto (2011, p. 14) aborda bem este assunto: “Tudo aquilo que produzimos 

traz a marca do que somos. A política que fazemos, a arte que criamos, a aula que 

ministramos, trazem a marca da maneira como nos constituímos”. 

Ao retomar a primeira questão fundante desta pesquisa – Como a relação 

pedagógica pode beneficiar ou não o processo criativo nas aulas de Arte? – vale 

salientar que de fato a maneira pela qual a relação pedagógica é construída e 

vivenciada apresenta-se de suma relevância no processo criativo do aluno. 

Podemos observar tal fato na relação estabelecida entre a artista Tarsila do Amaral 

e Tuneu, onde a mesma mostrava técnicas, ampliava o repertório cultural com 

debates e discussões a respeito de obras de arte e até mencionava como 

processava suas ideias, mas nunca determinava o que seu aluno deveria fazer. A 

própria análise de dados indica para este fato quando é apresentada a relação entre 

a Professora E3 e seu Aluno A3. Neste contexto observamos a importância do papel 

da relação pedagógica no processo criativo do aluno, que cria, que questiona, se 

mostra curioso e até menciona que ensinou a professora.    

Quanto à segunda questão da pesquisa – O processo criativo favorece a 

construção da autonomia do aluno? – podemos evidenciar que o processo criativo 

contribui para a construção da autonomia. Tanto na relação vivenciada entre Tarsila 

e Tuneu, assim como na relação da Professora E3 e seu Aluno A3, verificam-se 

indícios da construção desta autonomia. Tuneu afirmou-se artisticamente por meio 

de seu processar de ideias. A comprovação de tal fato é a própria obra do artista 

que, apesar de ter convivido com as obras da artista Tarsila do Amaral que eram 

extremamente coloridas e com uma influência cubista, o artista produziu obras 

abstratas e quase sempre em cores neutras. O Aluno A3 também apresentou na 

pesquisa indícios de sua construção de autonomia quando menciona naturalmente 

as escolhas que faz e a maneira como realiza seu processo de criar. Fica evidente 

na pesquisa que a maneira pela qual o professor conduz sua relação com seu aluno 

é de suma importância para o processar criativo do aluno e este aluno, ao realizar 

seu processo de criação, vai construindo seu jeito de ver o mundo, vai construindo 

sua autonomia (FREIRE, 1997).     

As hipóteses que em princípio foram levantadas para este estudo se 
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confirmam após a reflexão teórica e as análises de dados. De fato a postura do 

professor de Arte atuante e instigante, que respeita as ideias dos alunos e que 

propicia a curiosidade, é de fundamental importância para que o processar criativo 

aconteça. Como mostra Freire (1996, p. 87-88) “[...] o exercício da curiosidade 

convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, de 

comparar, na busca da perfilização do objeto ou do achado de sua razão de ser”. Ao 

observar as falas da Professora E3 constata-se uma postura atuante que sinaliza, 

pergunta e aguarda o tempo necessário à criação de cada aluno.   

Nossa visão é esperançosa, como a de Freire (1996).  Mesmo sendo uma 

minoria, como indica as análises dos dados desta pesquisa, ainda temos ações 

educativas que priorizam e acreditam na relevância do papel da relação pedagógica, 

com uma visão humana que acredita que a Arte é para todos, e como Porcher 

(1982, p. 15) menciona: “[...] a sensibilidade é construída; o talento pode ser 

formado, a inspiração adquirida, a emoção preparada”, ou seja, podemos, sim, 

principalmente nós professores de Arte, contribuir para que a criação aconteça. 
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ANEXO A 

CONTEÚDO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(EXPERIMENTAÇÃO: UMA FRESTA PARA RESPIRAR O POÉTICO) 
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APÊNDICE A – PARTE I 

ROTEIRO PARA A ENTREVISTA COM OS PROFESSORES 

As entrevistas serão realizadas em local determinado de acordo com a 

vontade do(a) entrevistado(a). 

No início serão feitas perguntas ao entrevistado(a) a respeito de sua 

identificação e formação profissional, tais como: 

 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Formação escolar: 

4. Instituição onde se formou: 

5. Curso: 

6. Ano que iniciou o curso: 

7. Ano que concluiu o curso: 

8. De alguma forma sente dificuldade para atuar em sala de aula? De que natureza 

seria essa dificuldade – formativa, falta de recursos? 

9. Se positiva a resposta anterior, como lida com tal fato dentro da sala de aula? 

10.  Se negativa a resposta ao item 9 pedir para o entrevistado comentar sobre sua 

atuação em sala de aula. 

 

Depois, no decorrer da entrevista, as perguntas serão mais dirigidas à 

atuação deste professor(a) em sala de aula, tais como: 

 

1. Leciona há quanto tempo? 

2. Há quanto tempo está nesta escola? 

3. Questionar o motivo de permanência na escola se longo ou curto. 

4. Sua atuação em sala de aula mudou com o decorrer do tempo? 

5. Como vê a atuação dele(a) como professor de Arte. 

6. Como percebe a importância da obrigatoriedade da disciplina Arte na Grade 

Curricular do Ensino. 

7.  Como percebe que sua atuação em sala de aula favorece ou não o processo de 

criar no aluno. 

8. O que acha da relação professor/aluno para o bom desempenho da 

aprendizagem? 
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APÊNDICE A – PARTE II 

ROTEIRO PARA A ENTREVISTA COM OS ALUNOS 

As entrevistas serão realizadas na escola onde o(a) aluno(a) estuda, em 

local, horário e data preestabelecidos e autorizados pelo Diretor(a) da mesma. No 

início serão feitas perguntas dirigidas à identificação do aluno, a sua formação 

escolar e depois serão dirigidas a respeito da relação-pedagógica e ao ato de criar, 

tais como: 

 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Em que ano está do Ensino: 

4. Com quantos anos iniciou seus estudos: 

5. O que você entende por Arte? 

6. A quais locais você já foi e viu Arte? Como era? O que viu? 

7. Como vê a disciplina de Arte como obrigatória no currículo? 

8. O que você entende ou interpreta a respeito da palavra “Criar”? 

9. Você acha importante criar? 

10. Você cria na escola? 

11.  Essa criação acontece nas aulas de Arte? 

12. O professor de Arte ajuda você a criar? Como isso acontece? 

13. Comente a respeito do papel do professor de Arte dentro da sala de aula? 

14. Como você vê sua relação com seu professor de Arte? 

15. Você acha que sua relação com seu professor favorece seus estudos? Como 

isso acontece? 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UMESP – UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

Programa de Pós Graduação Mestrado em Educação 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Andrea Cristina de Paula Tavares, RG nº 19.173.348, mestranda do Programa de Pós-
graduação Mestrado em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, sob a 
orientação da Profª Drª Norinês Panicacci Bahia, proponho o desenvolvimento da pesquisa 
intitulada “ARTE NA ESCOLA: A DIMENSÃO DO PROCESSO CRIATIVO NA RELAÇÃO 
PEDAGÓGICA”, que tem por objetivo analisar como se dá o processo criativo nas aulas de 
Arte, tendo como referência a relação pedagógica. A metodologia de pesquisa será de duas 
maneiras: teórica com um estudo detalhado do que já se pesquisou sobre o ensino da Arte, 
e de campo, com a realização de entrevista com três professores de Arte e três alunos de 
duas escolas da Rede Estadual de Ensino de São Bernardo do Campo e uma de Diadema.  
 
Para tanto, conto com a sua colaboração para a obtenção dos dados para esta pesquisa, 
observando-se os esclarecimentos abaixo: 
 
ESCLARECIMENTOS: 

(1) A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de identificação 
dos sujeitos que se dispuserem a participar e, ainda, retirar seu consentimento em qualquer 
fase da pesquisa, sem penalização alguma; 

(2) A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes; 

(3) A participação na pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao participante por se 
tratar de uma realização de entrevista.  
 
 
São Bernardo do Campo,__ de _____________ de 2011. 
 
_____________________________________________ 
Andrea Cristina de Paula Tavares 
 
 
Consentimento do(a) Professor(a) e/ou Aluno(a) 
 
_____________________________________________ 
Nome completo 
 
______________________________________________ 
Assinatura 
 
______________________________________________ 
Assinatura do responsável 
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APÊNDICE C 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS COM AS PROFESSORAS E 

SEUS RESPECTIVOS ALUNOS 

ENTREVISTA PROFESSORA 1 (E1) 

De início foram feitas algumas perguntas relacionadas ao perfil do educador como se segue: 
 

P: Qual é seu nome? 

E1: ( - ) 

P: Qual sua idade? 

E1: 42 anos. 

P: Sua formação escolar? 

E1: Eu tenho superior e pós. Pós-graduação em Dança e Consciência Corporal. 

P: Onde você se formou? 

E1: Eu me formei aqui em São Paulo, na Faculdade... na época ela chamava FATEA e agora ela 
mudou de nome e a minha Pós-graduação na FMU. 

P: Em que ano foi isso? 

E1: Eu me formei em 1991, eu fiz Educação Artística com complementação em Artes Plásticas e a 
Pós foi em 2006, acho que foi em 2006.   

Neste momento a pesquisadora reforça as datas com a entrevistada confirmando as datas de 
conclusão de seus cursos de formação. 

A pesquisadora pergunta nesse momento à entrevistada se ela acha que sua formação ou a 
faculdade lhe deu uma bagagem para atuar dentro de uma sala de aula, ou não? 

Ela responde: 

E1: Que tudo foi muito pouco. Muito pouco. Na verdade o que a faculdade me deu foi um 
conhecimento da área mesmo, por exemplo: de conhecer, de explorar a Dança, a Música e o Teatro 
essa exploração eu tive na faculdade. Abriu o caminho, mas para a sala de aula foi muito pouco, 
muito pouco mesmo.  

P: Ha quanto tempo você está dentro da sala de aula atuando? 

E1: 20 anos. 

P: Nesse tempo... você sente dificuldades dentro da sala de aula em dar aula? 

E1: Sinto! Sinto sim, sinto sim... 

P: Essa dificuldade que você sente... você acha que está relacionada a que? 
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E1: Olha... a dificuldade para mim têm vários... ela vem de várias formas diferentes, por exemplo: 
dificuldade com o público, o interesse do aluno com a ...dificuldade social mesmo, de tudo. A minha 
dificuldade mesmo porque como ser humano às vezes você fica desanimado. Você quer... Você fala: 
__ Poxa... mas poderia ter feito outra coisa, poderia procurar outra coisa...Então isso também 
interferiu. Acho que as duas coisas são as principais. A dificuldade com o público que você enfrenta e 
a dificuldade mesmo porque é... por assim... se encontrar desmotivado muitas vezes.  Desmotivado. 

P: Esse desmotivado que você fala que é devido a que? A desmotivação é devido a que? 

E1: Olha, eu acho, para mim, essa desmotivação vem devido mesmo ao que é oferecido ao 
professor. Muito cansativo, é muito cansativo, é uma batalha, uma batalha. 

P: E em relação aos recursos, você acha que você tem bastante recursos para dar aula? 

E1: Olha, com relação ao que eu tinha há 10,15 anos atrás posso dizer que hoje em dia estamos num 
mar de recursos, só que eu acredito assim que nós temos o recurso, mas nós não temos,muita vezes, 
a habilidade e o tempo para utilizar tudo aquilo, então você até tem vontade de utilizar todo aquele 
recurso, mas você é impossibilitado com a quantidade de aluno, você não tem tempo para 
preparar...você pega uma sala que de repente derruba sua aula porque os alunos não estão 
preparados para aquilo porque é muita gente.Você não consegue trabalhar a cabeça daquele aluno 
para lidar com aquilo, então, tudo isso muitas vezes interferi porque quando a gente consegue aplicar 
o recurso e dar certo, é maravilhoso. 

P: Há quanto tempo você está nesta escola? 

E1: Nesta escola três anos. 

P: Qual o motivo de você permanecer nesta escola? 

E1: Olha...eu sou uma pessoa que gosta de estabilidade, eu não gosto de ficar trocando. Tem 
pessoas que sente esta necessidade, eu preciso me sentir...por exemplo...me acomodar... para 
começar me sentir mais segura no meu trabalho, então para mim é importante isso...porque cada vez 
que eu recomeço, começar não é fácil, então para eu achar que estou desenvolvendo um bom 
trabalho eu tenho que me sentir segura, eu tenho que me sentir acomodada e aí sim...Então eu não 
fico nessa troca, eu tenho essa necessidade. 

P: Você acha que a sua atuação dentro da sala de aula mudou no decorrer do tempo? 

E1: Mudou... Mudou muito... 

P: Essa mudança você acha que foi devido a que? 

E1: Olha... eu acredito que devido uma série de coisas, por exemplo: os alunos mudaram muito... a 
gente muda também... porque... por exemplo: eu comecei a lecionar quando... eu ainda estava 
estudando, eu comecei a lecionar muito cedo, comecei a lecionar com 19 anos, então, para mim, eu 
via... eu era... eu tinha... tinha aluno que tinha quase a minha idade... principalmente os da EJA, eu 
era mais nova do que muitos alunos. Então pra mim eu tinha um outro pique... 20 anos depois você 
começa a ver a coisa de uma outra forma, você começa...você já está mais cansada, você já começa 
a ver realmente a situação de uma outra forma, então muda mesmo, fora as outras coisas que 
acontece e que vem acontecendo porque a Educação por mais que se diz que é valorizada, a gente 
que está dentro da sala de aula a gente sente dificuldade porque não é fácil....não é...não é fácil 
mesmo lidar todo com esse aparato. Eu acho uma quantidade de alunos muito grande. Se nós 
trabalhássemos com a metade dos alunos, eu acho que começaríamos a ter um resultado melhor. 

P: O que você acha da situação de ser professor de Arte? Qual a importância da Arte. O que você 
acha da obrigatoriedade do ensino da Arte. 

E1: Eu acredito assim... que a Arte... eu acho que até comentei essa semana com o aluno que a 
Arte... Um aluno reclamou que fazer Arte é muito difícil, eu tenho que fazer desenho, demora demais 
e depois tenho que colorir. Eu falei que a Arte é uma coisa muito complexa. Você trabalha todos os 
seus sentidos. A Arte é algo maravilhoso pois você cria. Você cria. Do nada você cria alguma coisa. 
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Eu acho que é um dos poucos elementos porque a maioria você pega pronto e copia e a Arte você 
pode criar. Você cria música do silêncio, você cria dança de um movimento que não existe, então a 
Arte pra mim... eu vejo a Arte dessa forma,e sem falar no sentido da Arte uma forma de expressão 
que você pode se expressar de formas assim...de várias maneiras sem ter que... você pode se 
expressar falando é lógico porém você pode se expressar com desenho, escrevendo, cantando. Você 
cria onde não existe nada, então o ser humano fazer Arte é uma coisa sublime.É sublime o ser 
humano conseguir fazer Arte pois não é todo mundo que consegue. 

P: Você defende essa obrigatoriedade do ensino da Arte? 

E1: Eu defendo. Eu defendo sim. Eu acho que é importante sim ... tanto é importante o ensino da Arte 
que existem ... por exemplo na medicina a indicação para fazer Arte Terapia, fazer terapia voltada 
para a Arte senão fosse importante eu acho que a própria ... eles não indicariam. Eu acho que é 
importante sim a Arte para o ser humano.  

P: ---------, eu acho que fiz todas as perguntas que eu queria se não fiz, volto e falo com você, tudo 
bem? 

E1: Tudo bem! Qualquer coisa me fale. Ok? 

P: Obrigada. 

E1: Obrigada eu.          
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ENTREVISTA ALUNO 1 (A1) 
 

P: Fala seu nome completo para mim? 

A1: ( - ) 

P: Qual a sua idade? 

A1: 12. 

P: Você sabe com quantos anos você começou a estudar?  

A1: 6. 

P: Você gosta de estudar? 

A1: Gosto. 

P: E quando você está estudando... o que você acha das aulas? Você gosta de todas as aulas? 

A1: Gosto de todas as aulas. 

P: Qual a aula que você gosta mais? 

A1: Português. 

P: E dos professores assim... qual a aula que você acha que aprende mais... ou menos... 

A1: A que eu aprendo mais é de Ciências. 

P: E a que aprende menos? 

A1: História. 

P: História... Você acha difícil? 

A1: Ah... Eu não consigo gravar tudo na cabeça. Aí fica difícil para eu lembrar. 

P: Você sabe o que é criar? 

A1: Não. Não sei explicar. 

P: Mas você sabe o que é? 

A1: Sei. 

P: Você tem aula de Arte? 

A1: Tenho. 

P: Você acha que você cria nas aulas de Arte? 

A1: ... A professora sempre fala para desenhar. Ela passa na lousa e manda para desenhar. Ela 
nunca manda a gente fazer alguma coisa, sempre você tem que fazer igual ao que está na lousa. 

P: Você acha que você cria nas aulas ou você não cria? 

A1: Acho que eu crio. 
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P: Como? 

A1: Como assim... criar...como assim? 

P: O que você entende que é criar? 

A1: É tipo desenhar alguma coisa, ou fazer alguma coisa... você... imaginar... desenhar o que está 
vindo na sua cabeça e aí vai vindo uma coisa assim... (risos) para mim isso é criar. 

P: Você acha que criar é fazer uma coisa que vem na sua cabeça? 

A1: É assim... eu sei o que é para mim, mas não consigo explicar. 

P: Entendi. Nas aulas você acha que você cria? 

A1: Sim. 

P: Dê-me o exemplo de uma criação que você fez, que você criou. 

A1: Uma cabeça de uma mulher, metade branca, metade rosa com um coração na bochecha e um 
monte de desenho em volta. 

P: Um monte de desenho em volta? 

A1: É de listras e de flores. 

P: Porque você fala que isso foi sua criação? Que você criou? 

A1: Porque a professora pediu para fazer. 

P: Você copiou de algum lugar? 

A1: A professora colocou na lousa e falou pode fazer esse ou mais ou menos igual, se quiser fazer 
alguma coisa diferente pode fazer. Eu só fiz mais o rosto da mulher igual, o resto eu fiz tudo diferente. 

P: Entendi. Durante as aulas você acha que a professora ajuda você a criar ou não, você mais copia? 

A1: Às vezes eu mais copio, pois ela nunca passa assim... Ela nunca ajuda ninguém. Ela fica só. Ela 
coloca na lousa ou ela desenha na lousa e fala para a gente fazer, dá a folha e fala para a gente 
fazer. 

P: Você acha que seu relacionamento com ela te ajuda ou não? 

A1: Não. Porque ela não... eu não falo muito com ela também. 

P: É distante? 

A1: É. Eu acho um pouco. 

P: Você acha que se fosse mais próximo seria melhor? 

A1: Sim. 

P: Fala para mim de uma aula que você acha o seu relacionamento mais próximo? 

A1: De Matemática. 

P: Como é esse relacionamento...como é? 

A1: Porque assim... Ela passa na lousa, a gente copia e a gente vai e depois ela passa na mesa 
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olhando, se estiver errado ela vai lá e fica lá ajudando, faz errado, ela vai lá e ajuda de novo. Vai 
ajudando, vai ajudando até conseguir. É difícil. 

P: Você acha que na aula de Matemática você cria? 

A1: Sim. 

P: Você cria nas aulas de Matemática? Você acha que você cria em todas as aulas? 

A1: Como assim? Criar o quê? 

P: Você acha que você cria? O que é criar? 

A1: Não sei. 

P: Você não sabe o que é criar? O que é inventar? 

A1: Tipo assim... vem... você está fazendo um desenho e aí você não sabe desenhar, então você 
pega e vai fazendo uns negócios lá e vai inventando um monte de coisas, vai desenhando. 

P: Você acha que isso é uma invenção, uma criação? 

A1: Nas aulas de Matemática, você inventa? 

A1: Não. 

P: Você acha que você inventa em qual aula? 

A1: Arte. 

P: Certo. Durante as aulas, assim... seu relacionamento com a professora é bem próximo, assim... de 
ela te ajudar a criar... ou é distante? 

A1: Na aula de Arte é distante. 

P: Você acha que ela não te ajuda a criar? 

A1: Ela não me ajuda, ela só desenha na lousa e manda a gente copiar, se a gente faz um pouco 
errado ela manda a gente apagar tudo e fazer tudo de novo, até conseguir fazer mais ou menos. 

P: Entendi. Você acha que você copia mais então, durante as aulas? 

A1: É. Porque ela nunca passa coisa assim... para a gente, tipo, ela não passa desenho livre, ela 
nunca passa nada sempre. Toda quinta e sexta, ela nunca passa desenho livre, ela só passa coisa 
para copiar. Ela desenha na lousa e manda copiar igualzinho.  

P: Entendi. Está bom. Eu vou passar por escrito tudo isso que você me respondeu e se eu precisar 
da sua ajuda novamente te falo, está bom?   

A1: Está. 

P: Obrigada.        
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ENTREVISTA PROFESSORA 2 (E2) 
 

P: Qual é seu nome? 

E2: ( - ) 

P: Qual sua idade?  

E2: 53 anos. 

P: Qual sua formação escolar? 

E2: Artes e Pedagogia. 

P: Onde se formou? 

E2: Na Faculdade de Filosofia e de Letras de São José do Rio Pardo e também na Faculdade... me 
deu branco agora... na UNINOVE, eu fiz Pedagogia. 

P: Você saberia me dizer o ano em que terminou cada Curso? 

E2: Bom, eu me lembro só que terminei a minha primeira faculdade em 1990 e a segunda no ano de 
1999. 

P: A faculdade de Pedagogia foi em 1999? 

E2: A de Pedagogia. 

P: De alguma forma você sente dificuldade em atuar em sala de aula? 

E2: Agora nesse momento, quanto a estar dando aula, não. A experiência que eu tenho, não. Eu 
acho que agora eu estou tranquila por causa da minha experiência, são 21 anos de carreira. O que 
eu tenho um pouco de dificuldade é em relação ao comportamento, até você colocar os alunos em 
ordem... então é isso aí. 

P: Então não é uma dificuldade na sua formação? 

E2: Não, Não. 

Silêncio. 

P: Seria uma dificuldade dentro da sala de aula? 

E2: Exatamente, do próprio aluno, é do aluno e não minha. 

P: Entendi. Você diria que não é uma dificuldade que aconteceu devido a sua formação?  

E2: Não, não foi. Assim... de vez em quando eu começo a me avaliar... hoje eu me considero boa 
professora, mas quando eu me formei, não. Quando eu me avalio, eu falo: Gente como eu era 
péssima professora! Por falta de experiência. 

P: Você acha que a escola lhe proporciona recursos para trabalhar dentro da sala de aula? 

E2: Sim. A escola me proporciona, sim. Tudo que eu peço, a escola compra para mim ou providencia, 
tudo. 

P: Há quanto tempo você está nesta escola? 

E2: Três anos. 
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P: O que te levou a permanecer três anos na mesma escola? 

E2: Bom, eu era do interior e eu consegui um outro cargo, passei no concurso de novo em uma outra 
escola e então eu tive que vir para cá pelo artigo 22, adorei a escola e pedi remoção dos cargos para 
cá. Eu gosto muito dos alunos daqui, é isso que fez com que eu ficasse aqui. 

P: Você tem dois cargos na disciplina Arte aqui? 

E2: Aqui, na disciplina Arte. 

P: O que você acha da obrigatoriedade do Ensino da Arte? 

E2: Eu acho essencial porque ela abrange todas as matérias. A gente trabalha sem querer com todas 
as matérias.Tempo atrás por exemplo, eu estava trabalhando Português dentro da disciplina Arte, às 
vezes eu estou trabalhando Ciências, às vezes estou na Matemática, então eu acho muito 
importante. 

P: Você trabalha interdisciplinarmente? 

E2: Interdisciplinar. 

P: Dentro da disciplina Arte ou fora dela você vê alguma criação dos alunos? 

E2: Ahh!! Muita. Como eu digo para os alunos sempre, que as matérias se misturam e esse tempo 
atrás, me deparei com uma professora de Português que estava fazendo uma releitura de Obra de 
Arte, então é importante. 

P: Como você vê sua relação e de outros professores com os alunos no processo de criar?  

E2: Ela é favorável,mesmo porque as matérias se misturam como eu te disse, então, favorece a 
todas as matérias.    

P: Como seria a relação dos professores com os alunos para eles criarem? O que acontece? 

E2: O que acontece... eu acho que é o momento. O professor dá a matéria, ele explica, ele mostra as 
imagens e o aluno vai se... como eu vou te dizer... ele vai interpretando aquela imagem ou 
interpretando aquilo que está sendo dado e então ele vai criando através disso. 

P: Por meio do que ele viu? 

E2: Daquilo que ele viu. Exatamente. 

P: Você acha que os alunos têm um repertório cultural ou não. 

E2: Eu acho pouco o repertório cultural deles, por isso que a gente traz bastante imagens, coisas 
para que eles conheçam. 

P: Você acha que a maioria do que eles conhecem viram dentro da escola ou fora dela? 

E2: Acredito que dentro da escola. A escola proporciona alguns passeios mas não são todos que 
podem ir. A partir do ano passado com a Cultura e Currículo que a escola está tendo mais 
possibilidade de levar os alunos para fora e para conhecer melhor outras culturas. 

P: A maioria do que eles conhecem é proporcionado pela escola? 

E2: Pela escola, exatamente. Eles não vão ao Teatro sozinhos, não vão ao Museu sozinhos, não vão 
ao Cinema sozinhos não. É proporcionado pela escola.   

P: ------, vou encerrar nossa entrevista qualquer coisa eu falo com você, tudo bem? 
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E2: Tudo bem. 

P: Obrigada pela atenção. 

E2: De nada. 
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ENTREVISTA ALUNO 2 (A2) 

 

P: Qual é o seu nome? 

A2: ( - ) 

P: Quantos anos você tem? 

A2: 13. 

P: Com quantos anos você começou a estudar? 

A2: Comecei a estudar com 6 anos. 

P: Você tem aula de Arte? 

A2: Tenho. 

P: Você saberia me falar o que é Arte? 

A2: É uma forma de nós expressarmos nossos sentimentos por desenhos assim...Sei lá, o que a 
gente está pensando, o que a gente está sentindo representado por desenho. Acho que é isso. 

P: O que você já viu de Arte, onde viu? 

A2: Só assim na escola que a professora às vezes leva uns desenhos para a gente ver de quadros, 
na apostila mesmo a gente vê. 

P: Em outros lugares você nunca viu Arte? 

A2: Não. 

P: Nenhum outro tipo de Arte? 

A2: Já, tem na estação lá, acho que é Tiradentes, a estação do Metrô, lá tinha uma exposição de Arte 
quando eu estava indo para a casa da minha tia. Tinha umas coisas lá, acho que foi isso. 

P: Então você viu lá e aqui na escola? 

A2: Sinais de afirmação. 

P: Diferente desses dois lugares você não viu nada? 

A2: Não. 

P: A disciplina de Arte é obrigatória igual de Português ou Matemática, você tem que estudar. Você 
acha isso importante? 

Silêncio 

A2: É. Importante é. Se não fosse importante não teria na escola. Tipo, assim, para a gente ter uma 
noção de desenho porque muita gente acha que fazendo um coração assim (faz gestos com a mão) é 
desenho, mas a professora ensina muita coisa para a gente. Acho que é necessário sim, Arte na 
escola. 

P: Você acha necessário para você aprender a desenhar? 

A2: Também, para conhecer mais Arte, mais quadro assim... Essas coisas que a professora leva para 
a gente.  
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P: Você saberia me falar o que é criar? 

A2: Criar? É expressar o que você acha. Sei lá. Você está com um desenho no pensamento, você vai 
criar, você vai fazer. Por exemplo, você está com um desenho, de uma roupa na cabeça, você vai 
criar a roupa, você vai costurar a roupa, vai fazer a cor, o que você quiser, isso para mim é criar. 

P: Você cria muito? 

A2: Não. Não. 

(Risos) 

P: Você acha difícil criar? 

A2: Tem que ter paciência. 

P: É mais fácil copiar? 

A2: Muito mais! 

P: Então você acha que você não cria muito? 

A2: Não. 

P: Quando você cria, você cria como? Saberia me explicar como isso acontece essa criação? 

Silêncio. 

P: Você falou que é difícil. 

A2: É difícil. Assim quando ela pede para a gente fazer uma coisa assim... inventar... colocar no papel 
o que a gente está sentindo. Tipo a gente... sei lá. 

Silêncio. 

A2: A gente tem que pensar muito no que vai desenhar porque a professora também é muito... 
bastante rigorosa. 

P: Você acha que sua relação com ela é boa para você criar? Como é isso? Como acontece? Ela te 
ajuda? Você cria sozinha? 

A2: Ajuda. Porque, ela sempre... sei lá. Ela é muito esforçada. Ela sempre fala, mostra para a gente o 
desenho que ela quer. Ela ajuda a gente, às vezes a gente está com dificuldade e ela vai à mesa 
ajudar. 

P: Você cria só nas aulas de Arte ou em outras aulas também? 

A2: Só nas aulas de Arte. 

P: Nas outras, você nunca criou nada, nunca inventou nada? 

A2: Não. 

P: Você acha importante a relação do professor com o aluno para criar, para inventar? 

A2: Acho, porque se a professora não fala o que é para a gente fazer, sei lá... se ela não tem contato 
com a gente, vai ficar difícil para a gente fazer. Acho que é isso. 

P: Então a criação sua acontece dentro da sala de um modo difícil? 
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A2: É difícil, no ano passado a gente só copiava do caderno do aluno mas agora a professora pede 
para a gente inventar mesmo. A primeira coisa que a gente vê na sala e inventar de um outro jeito. É 
difícil. 

P: É difícil.Tudo bem? Posso encerrar nossa conversa?  

A2: Pode. 

P: Ok, obrigada. 

A2: Certo.  
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ENTREVISTA PROFESSORA 3 (E3) 
 

P: Qual é o seu nome? 

E3: Meu nome é ... Falo assim porque o nome é grande. 

P: Qual a sua idade? 

E3: Eu tenho 44 anos. 

P: E a sua formação? Fala da sua formação para mim. 

E3: Eu sou formada em Educação Artística pelas Faculdades Integradas Teresa D’Ávila, sou 
habilitada em Artes Cênicas, fiz Pós-graduação em Comunicação em Arte-educação na Faculdade 
Paulista de Arte e sou mestranda em Educação na Linha de Pesquisa Formação de Educadores. 

P: Quando você iniciou seu curso na Faculdade e na Pós-graduação?   

E3: Na faculdade em 1992 e terminei em 1995, acho que é isso. Na pós-graduação em 2002 e 
terminei em 2006, não fiz tudo isso de tempo não, é que eu parei e depois voltei. 

P: De alguma forma você senti dificuldade em atuar dentro da sala de aula? 

E3: No início. Agora não, eu me sinto mais... menos leitinho... No início era tudo novo, eu não era 
uma pessoa preparada para a sala de aula mas eu me vi assim, eu cheguei até aqui...eu não posso 
parar...não posso desistir, então eu tinha esse pensamento, sempre tive. E agora desde 1992 até 
hoje lecionando e para eu dizer que estou mais a vontade com a Educação, com a sala de aula e 
com o aluno, é agora. É agora de três anos para cá. De três anos para cá porque eu comecei com o 
Ensino Fundamental II, passei pelo Ciclo Básico o CB, tive oportunidade de trabalhar com crianças de 
sete, oito anos de idade que foi um grande desafio mas esse desafio eu gostei muito, depois passei 
pela a EJA, passei pelo Ensino Médio e isso concomitantemente e em 2009 eu tive a oportunidade de 
sair da escola onde eu estava que tinha EJA, Ensino Médio e Fundamental II e fui para uma escola 
de Fundamental I, crianças de 2º ao 5º ano na época 2009 ainda 1ª a 4ª série. Foi a partir daí 
observando o trabalho das alfabetizadoras que isso me encantou e me trouxe até a ----------- para 
fazer o Mestrado em Educação. 

P: Você falou que era muito tarde para desistir. Você pensou em desistir?  

E3: Foi muito rápido, eu não tive muito tempo para desistir. Era a única coisa que eu tinha na 
mão...era bem por aí. Eu não tinha outra saída, eu não conseguia me ver fazendo outra coisa. De 
repente eu não conseguia me ver fazendo outra coisa. 

P: Mas porque você pensou em fazer outra coisa? 

E3: Porque eu estava com medo, eu estava assustada achando que eu não estava fazendo direito. 

P: Você acha então que a sua formação te dando capacidade, instrumentos para você trabalhar 
dentro da sala de aula? 

E3: Não, até porque eu acho que uma das coisas que precisa ser mais trabalhada nas Universidades 
é o estágio. O estágio precisa ser mais sério. Eu não sei dos outros lugares, mas eu não tive um 
estágio sério. Eu tive um estágio legal na Pós-graduação, eu gostei muito mas ele não estava 
ligado... quando eu fiz o estágio não era dentro de escola, era dentro de uma igreja. Eu estava 
trabalhando com uma modalidade artística que era dança mas... foi um marco no meu crescimento 
mas eu acho que o estágio é muito importante, um estágio com suporte, um estágio supervisionado 
mas não com a polícia atrás, mas supervisionado com aquele carinho, aquele cuidado... como um 
orientador no Mestrado precisa ser, cuidando, dando suporte, nem tudo a gente sabe. O outro que 
tem essa experiência pode passar essa experiência, deve passar essa experiência para nós. 
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P: Então na sua formação você acha que teve muitas lacunas? 

E3: Sim, sim. A minha prática, o meu sofrimento... vou tentando... acerto aqui, erro ali... procurando 
outros até... perguntando e aí? Como é que dá certo? Se dá certo ou se não dá? Falando sobre a 
minha prática... Aí eu começava a perceber que algumas coisas eu podia melhor, outras não mas a 
base de tudo era conhecer o meu aluno. Eu percebi isso e para essa mudança principalmente nas 
questões de indisciplina, que era conhecer o meu aluno, conhecer de onde ele vinha, eu trabalhei 
muito com periferia e trabalho ainda, estou na periferia de Diadema e então trabalhei muito com 
periferia em situações que o aluno que estava na minha lista e que não freqüentava, ele me senta na 
minha sala e me fala no noturno de Diadema armado e olha pra mim e me fala assim: 

__ Posso ficar aqui professora? 

Eu olhei a minha lista e falei assim: 

__ Pode, você é aluno da minha sala. 

E ele olhou para mim e perguntou: 

__  E se eu não fosse? 

E eu falei:  

__  Seja bem vindo, você é ouvinte. 

Ele olhou para a minha cara com a cara dele de mau e a cara de mau foi desmontando porque ele 
estava ali fugindo da polícia. 

Eu tinha que ter uma saída, então ali era uma situação. Têm várias situações que você precisa 
conhecer, saber onde você está pisando. Não é só o professor, porque o professor, você  veste a 
roupa de professor com tudo aquilo que você aprendeu tanto na Universidade quanto fora dela mais 
misturado, bota tudo isso no liquidificador misturado com o que você é, como você pensa e isso 
muda....como você pensa sobre você, sobre o seu papel de educador, sobre a Educação, sobre a 
área que você atua...Tudo isso muda, vai melhorando ou vai piorando. A mudança vem. Cabe a você 
saber aonde você vai se colocar e pesquisar bastante. Eu não fiquei com a boca aberta esperando a 
chuva passar. Eu tive que correr atrás, eu procurei alguns autores, eu falei espera aí.Eu só sei 
ensinar até aqui, o que mais posso ensinar e como? Tem muitas coisas que são consideradas novas 
hoje na Educação e que eu lendo eu falava: 

__ Nossa! Mas eu fazia isso, mas eu não tinha dado o nome, eu não conhecia o nome disso, por 
conta das minha buscas, as vezes eu achava que era simplesmente loucuras minhas e que davam 
certo e que muitas vezes não davam e que eu tentava acertar ali porque normalmente você não tem 
uma aula só, você não tem uma turma só, várias turmas e cada uma tem a sua característica, então 
para cada turma eu tinha uma maneira de falar a mesma coisa para eles. Em algumas turmas eu 
falava: 

__ Meu deus! 

Sabe aquela coisa que você tenta explicar algo para alguém e aí a pessoa não consegue entender e 
então você desenha.( RISOS) é bem assim. Desenha que a pessoa entende. 

Eu cheguei a algumas piadinhas ditas populares para mim foram norteadoras para minhas ações. 
Algumas coisa s que eu ia desenhando para elas ou dançava na frente de meus alunos. Eu digo: 

__  Espera aí! Olha. 

Ou então eu lembro de filme ou de desenho animado, para eles poderem entender o que eu estou 
falando. É isso aí senão eu não paro de falar. (RISOS) 

P: Então, pela sua fala dá para entender que a sua relação assim... como você diria que é sua 
relação com seus alunos? O que você acha dessa relação? 

E3: Eu nunca falo como regra. Eu não coloco como regra porque senão parece uma receita pronta, aí 
o outro professor vai tentar fazer igual e não dá certo e ele se desestimula e isso não é legal. Ele tem 
que conhecer nele mesmo, falar assim: 

__ Quem eu sou? Como eu posso estar diante dessas pessoas e não é nem vendendo um peixe 
porque não é uma venda, não é um comércio, não é um produto, aquelas pessoas que estão ali na 
frente não são produto, também você não está vomitando na frente delas...desculpa o termo.É esses 
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termos esdrúxulos que parece que você está desenhando, mas eu uso esses termos para tentar me 
fazer compreensível. Você não está vomitando ou regurgitando como a passarinha mãe para os 
passarinhos filhos, também não é assim também. Eu aprendi muito com crianças, eu aprendi muito 
com o pessoal de EJA. Desculpa eu queria fazer um parênteses aqui. 

Com uma turma de EJA a gente fazia estrelinhas para quem passava no ENEM e conseguia entrar 
em uma faculdade. Um sonho que para mim eu acha que era muito distante na minha vida eu 
realizava nos meus alunos quando eles conseguiam entrar em uma faculdade _____________, eu 
nunca tinha conseguido entrar porque eu nunca tentei. Era muito distante para mim. Eu achei 
engraçado você falar que fez Pós-graduação na ________. Nunca passou pela minha cabeça estudar 
na ___________, não eu achava muito grande para mim, eu nasci e me criei na favela, então era 
muito grande e aí uma aluna minha  de EJA conseguiu bolsa na ___________ e aquilo...eu chorava 
de alegria, eu abraçava ela, e dizia: 

__ Vai firme, não desista. 

Eu falava o não desista como se estivesse falando comigo. Não desista do teu sonho. Tanto que 
quando eu prestei o processo seletivo na _________ eu também prestei em uma outra, passei na 
outra mas também passei na ______________, mas essa coisa de trabalhar com o pobre, com o  
necessitado, com o desprovido, com esse que acha que não é capaz, que não pode chegar lá, isso 
tem muito a ver com a minha vida e me preocupando com isso é ... foi isso  uma das coisas que 
formou esta professora _________ . Eu não respondi nada do que você perguntou... falei outra coisa. 
(Risos) Eu estou animada. (Risos) 

P: Não... tem tudo a ver. 

E3: Esse meu aluno tem muita coisa pra me oferecer. 

__ Ah!  Professora eu vi na Discovery Kids...ele fazia assim...e eu tenho essa mania e falava: 

__ Mostra isso para mim. Como é que você faz. 

Muitos falavam assim: 

__ Ah, prô! Eu não sei fazer igual ao cara. 

E eu dizia: 

__  Ótimo! Como é que você faz? 

Tenho alguns que acabam se destacando e aí a gente entra no processo de criação...            

P: O que você acha da criatividade , do processo de criar dentro da sala de aula?   

E3: Eu tenho alguns alunos que eles acabam se destacando, mas eu sempre falo para eles: 

__ Gente, eu dou o sinal. Eu sou evangélica e na Bíblia diz que os sinais seguirão os que crêem. Se 
você crê no sinal que eu estou dando, na Bíblia não é bem assim, é o sinal de Deus mas eu estou 
sinalizando o meu aluno. Depois que eu sinalizei, eu e os artistas é um sinal... Não é a obra final. 
Para os artistas é a obra final mas enquanto eu educadora numa conversa com meu aluno, eu 
trabalho muito com roda, roda de conversa...eu gosto desse negócio. Quando eu achei que 
inventaram na alfabetização eu já fazia a um bom tempo pois era a maneira que eu conseguia ver o 
meu aluno, isso é resultado de quando eu fazia Teatro. Fiz dez anos de Teatro. Quando fala roda de 
conversa eu digo para mim: 

__  Isso não é novidade para mim. 

É uma coisa que dá muito certo e... isso ajuda... nossa viajei... para mim ______ a organizá-los. Eles 
estão em roda, organizados olhando para mim e para os outros e ali eles conseguem se organizar.... 
é lindo... e me ajuda.... me norteia... de novo que eu viajei... 

P: A criatividade, como você lida com ela? 

E3: Isso, obrigada. Então assim, tem o meu aluno que eu passo para ele a obra, técnica, dinâmica e 
alguns deles se destacam. A maioria deles pensam que vão me devolver a mesma coisa mas eu 
sempre direciono eles e digo: 
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__  Isso aqui já é um produto final para o artista mas só que para você é o início. 

O que o artista Alfredo Volpi quis dizer com as bandeirinhas, com uma bandeirinha... Se quando ele 
viu, ele viu várias bandeirinhas. Então como você vê, como é a festa junina no interior se você não 
está no interior? Mas como é a festa junina no seu bairro, na sua casa. Quando se fala em fachada, 
ele coloca uma porta, uma ou duas janelas nada com muito detalhe, por que? 

__ Porque ele não quer fazer uma fachada ou uma porta melhor ou pior do que a sua. Porque você 
também tem a sua porta e a sua fachada, sua janela. Então como que é o olhar em sua porta, o olhar 
para a do Alfredo Volpi e pensar na sua. Eu gosto muito da Sueli Ferreira que ela fala da imaginação 
no desenho da criança. Ela fala que a criança vai falando quando está desenhando. Então eu preciso 
entender como educadora, como orientadora, como facilitadora, como sinalizadora, eu preciso 
compreender que o meu aluno vai ter uma conversa entre ele e o objeto artístico dele, isso para mim 
é um momento de criação. Eu preciso deixá-lo entender o que é isso, não é um laizze-faire, faz aí... 
não. Deixa aí. Dá a folha branca. O meu aluno não é uma folha branca. Ele tem ali um espaço, eu 
falo sobre a situação, sobre a obra ou sobre o artista, o contexto histórico, eu vou direcionando esse 
meu aluno e ele tem que me entender porque se ele não entender eu tenho que desenhar, eu tenho 
que explicar para ele com inúmeras maneiras, seja com vídeo, seja com música, eu tenho que dar 
meus pulos. Para isso que a gente tem que ter um objetivo, um planejamento, tudo bonitinho pois 
aquela outra pessoa pode ter visto aquela obra, mas cada vez que ela olhar, ela tem um olhar 
diferente, um olhar a mais, ele pode mudar como acrescentar o olhar dela. Então assim... eu te falo 
porque... é ... alguns alunos na minha caminhada, eles falavam assim ...: 

__  Eu conheço essa obra ai professora, essa  aí é.... 

Tenta aí....( e ficavam assim) 

__ Essa aí é do Leonardo de Capri. 

Quase lá. É Leonardo, é da arte... você está pertinho... 

A gente brinca muito até que ele guarda.  

Ele diz:  

__ Essa aí é a mulher... espera aí ... ela tem um nome esquisito... 

Ele vai buscando lá porque ele não apreendeu todas as informações e cabe a mim ajudá-lo. 

Eu poderia chegar assim e dizer: 

__  Essa aqui é a Monalisa de Leonardo da Vinci e criar um ponto. Eu não posso criar um ponto final. 
Eu posso chegar e falar essa aqui é a Monalisa de Leonardo da Vinci e vou alimentando, trabalhando 
com as informações para que o meu aluno internalize, não é só, é apreender, é ter aquilo para ele 
para sempre. Nome a gente esquece mas a essência daquela obra ele vai entender. 

Eu tive um trabalho este ano, foi até um pedido da Diretoria de Ensino acerca da Obra Abaporu da 
Tarsila do Amaral e era uma propaganda. O Abaporu de chinelo, era uma propaganda das sandálias 
havaianas e a primeira coisa que as minhas crianças olharam... falaram assim: 

__  Nossa! Parece um desenho de uma artista famosa que eu aprendi o ano passado. 

E o que você aprendeu sobre essa obra? 

__  Que ela não tinha chinelo. 

E eu falo: 

Nossa! A minha também não tinha chinelo, por que será que esta tem? 

E eles ficam lá olhando...olhando e aí estava escrito lá “Havaianas todo mundo usa”. Eles falam: 

Ela não tinha chinelo. Eles não colocavam nem tiravam nada.Eles só questionaram que ela não tinha 
chinelo. Alguém falou será que era de outra cor e outro aluno responde: 

__ Não, não. Era dessa cor. 

E o Outro respondeu: 

__  É verdade, só não tinha o chinelo. 

Então eles aprenderam realmente, eles viram realmente a obra, porque aquele que não viu não iria 
dizer que estava de chinelo isso seria indiferente. Até que um, que não lia, isso eu estou falando de 2º 
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ano no início desse ano. Esse aluno não lia na época, ele olhou e falou assim: 

__  Havaianas, todo mundo usa. 

Eu olhei para ele e falei: 

Você está lendo? 

Está aqui professora. 

E eu falei: 

Você leu? 

__ Li. 

Eu perguntei para a professora alfabetizadora dele se aquele aluno lê e ela falou: 

__ Não. Ele é pré-silábico. 

Então eu chamei ele de novo e falei: 

Fala pro pessoal o que tem aqui. 

E ele respondeu: 

Havaianas, todo mundo usa. 

E eu perguntei: 

__ Onde está escrito “Havaianas, todo mundo usa.” 

Tinha uma frase embaixo e outra em cima onde estava escrito “Havaianas, todo mundo usa” 

Ele apontou para a debaixo e depois para a de cima, ou seja, aonde tinha letras ele apontava, porque 
era uma informação, era uma frase.  

Aí eu perguntei para ele: 

Onde você descobriu isso, além daqui nessa imagem? Descobriu em outro lugar? 

E ele respondeu: 

__ Sim professora, na televisão, no comercial. 

Ou seja, uma outra forma de comunicação. Eu preciso entender que o meu aluno tem várias 
maneiras de aprender, e eu também preciso ter várias maneiras de ensinar. Não é assim.... (risos) Eu 
também preciso rever os meus conceitos, entendeu. 

P: É...Quer falar mais...  

E: Quero, quero. Quero falar sobre o criar. Porque eu falo, falo, falo e não chego lá. Eu tenho uns 
alunos... e por conta de eu falar muito assim... 

__ vocês assistem Mister Maker? 

__  Vocês assistem o professor Safá? 

__  Ajudando, até na matemática. 

__  Vocês assistem Cyber Teise? 

__ Vocês assistem Mini Einsteins?  

São algumas saídas, entradas e saídas que eu encontrei e falei espera aí, eu preciso encontrar mais. 
O Mrs Maiquer eu encontro algumas coisas, uma maneira de você criar uma colagem diferente, criar 
uma pintura diferente e vai ver a pintura de Plafite do Mrs. Mayquer no You to be mesmo você vê, eu 
vi na TV na época e era umas coisas loucas e falo assim ... eu estava explicando ponto, linha e plano 
esses negócios formais, as formalidades que são necessárias mas como é que se ensina ponto, linha 
e plano para essas crianças.... elas vão olhar e faz um pontinho, a linha, olha o plano é um 
papel...Não! para! Tem mais que isso, outras maneiras de ensinar...A gente tem que correr atrás e aí 
eu colocava uma tintinha assim com uma água assim com uma esponjinha e pegava aquela 
espumadeira  e ... Plá!  Plá! Plá! Aquela coisa ... e eles acharam um fascínio aquilo e eu chamei eles 
e falei: 

__  Isso são pontos, e pontos sem uma forma definida. Vamos falar esse nome feio que parece um 
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palavrão: Amorfos. Amanhã vocês já esqueceram, mas vão lembrar dessa imagem. Então eles vão 
se lembrar. Nomes, palavras... depois eles vão e correm atrás, as palavras vão e vem na cabeça da 
gente.   

A partir dessas atividades, alguns alunos, eu gostaria de te mostrar,( nesse momento ela pega a 
máquina fotográfica) se eu conseguir te mostrar...essas coisas tecnológicas são uma graça para 
quem é de arte.(RISOS)             

Isto aqui é uma montagem na feira cultural sobre reciclagem e preservação da natureza e isso aqui 
foi feito de sacola plástica (ela mostra a montagem feita no chão que parece uma paisagem feita com 
sacolas de plástico) a intenção era comunicar a comunidade que essas coisas aqui estragam a 
natureza, elas destroem a natureza, a mudança de material pode ajudar. 

Uma professora me pediu ajuda, ela me falou: 

__  Eles estão aprendendo sobre araucária e tento explicar como que é, eu tento até desenhar mas 
eu não sou boa no desenho e aí eu até brigo com ela e falo assim: 

__  Não tem ninguém que seja ruim em desenho. Que negócio é esse? Se você tiver dúvida e não 
tiver um professor de arte perto de você, eu digo para você explica para eles como é o tronco e você 
olha a imagem e... 

A professora diz: 

__ Comprido. 

E eu digo: 

__ Comprido é suficiente para você? Você acha que essa informação é suficiente para os alunos? 

E aí ela fala: 

__  Alto e comprido. 

Ótimo! Você já tem duas informações. Você já vai conceituando não com termos técnicos mas ele 
precisa identificar a diferença de um arbusto, de uma jaqueira sei lá...de uma araucária e aí foi muito 
interessante...e eu falei e as folhinhas e ela falou: 

__  Parece Couve-flor. 

E eu falei vamos melhorar isso. E aí ela falou o nome daquele....verdinho... 

P: Eu pesquisadora falei Brócolis. 

E3: Esse mesmo! Ela falou o nome, eu não falei porque dificilmente eu como isso e olha que 
interessante porque não está internalizado ali (Risos). Por que você falou? 

P: E ela mesma respondeu. 

E3: Porque você come. (Risos) 

Eu falo isso para o meu aluno, porque você reconhece esse objeto? Porque ele está perto de você. 
Ele faz parte de seu contexto e isso é importante.  

Outra coisa, eu abro pro meu aluno quando eu não sei alguma coisa, eu digo não sei isso aqui não. 
Vamos pesquisar juntos? 

Ele não vai olhar pra mim e falar: __ professora tapada! Ele vai olhar para mim e dizer:  

__ Nossa que professora consciente, é diferente. Isso pela experiência própria, não sei dos outros. 
Então eles fizeram assim... 

P: Nesse momento ela mostra as imagens da máquina fotográfica.  

E3: Era essa a ideia do conceito que eles fizeram de Araucária. Entendeu?  

Esse aqui é interessante. Uma turma dessa mesma professora. Ela me falou assim: __ Esses não 
fazem nada. 

Eu tinha sentado no grupo da sala de aula que ela falou que não faz nada e eu disse: __ É aqui 
mesmo que eu fico, e aí os outros estavam ocupados e exatamente nos 47 minutos do segundo 
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tempo eu sento nessa mesa que eu já tinha trabalhado com eles, e o tempo passa e essas crianças 
já estavam crescidas, mas assim elas mudam, elas estão nessa fase de mudança e tem aqueles 
comentários: Aquele aluno era tão quietinho, agora está tão bagunceiro... 

Só que ele está procurando o grupo dele, procurando uma maneira dele... a televisão ensina isso... o 
grupinho das loiras, dos meninos. Eles vão tentando se agrupar e eu preciso entender isso,então  
sentada no grupo deles pedi a ajuda deles para montar uma araucária bem diferente. Vamos fazer 
um negócio diferente? Vocês topam um desafio? 

Essas crianças que estão nessa fase, parecendo indisciplinadas. O indisciplinado do não fazer, do 
não atender ao nosso comando, porque quando não está na retinha, bonitinho, está fora da linha, se 
está fora da linha nosso conceito de indisciplina, entra aí o nosso conceito. Então eu vejo a 
indisciplina assim, fora da linha, e esses alunos me surpreenderam pois o ensinar para mim já estava 
satisfeito, a minha carne já satisfez com o ensinar, vê eles projetando, elaborando, já estava bom. 

Quando eu cheguei na mostra e a professora me chamou para a sala e eu vi tudo isso (ela mostra na 
máquina fotográfica a imagem) e que eu vi esta árvore, os meus olhos encheram de lágrimas de 
alegria. Eu não me contive porque isso era o além daquilo que me satisfazia. Porque projetar, sentar, 
fazer com que eles pensassem, o processo de criação para mim que é muito importante. O fim das 
coisas é o mais. É o up. E isso foi o fim, eles finalizaram, entendeu? 

Por que eu gosto do processo, durante todo esse tempo... eu queria acrescentar... Voltando ao meu 
tempo, colocando aqui dentro desse meu liquidificador, uma das coisa que me ajudaram bastante a 
respeitar, não é só entender mas eu precisava respeitar todo esse processo e entender como que era 
esse processo do aluno,os procedimentos tanto dele quanto meu, essa comunicação, essa ação 
comum era respeitar e entender que o ápice para mim está no processo. É ver eles tentando, porque 
o finalizar eles podem chegar no fim das coisas e falar assim:  

__ E aí vocês fizeram? 

E eles dizem: __ Não. 

E aí eu dou um conceito C para o rapaz porque ele não fez, ele não materializou, mas eu vi ele 
tentando, é Dez. Cabe a mim saber articular esse momento de tentativa dele, naquele momento o 
limite dele era só tentar. Alguns professores, eu vi na minha prática, nas minhas observações assim: 

__  Não, ele não fez, ele não me mostrou e aí naquele dia ele não estava e então ele tem C ou ele 
tem Cinco, Seis ou agora são números, mas o limite dele era aquele. Eu te falo por experiência 
própria, porque eu era aluna de D,D,D,D em Matemática e como eu cheguei até aqui no Mestrado na 
_________, como que é isso. Me empurraram aqui? Não! Eu tinha uma professora do ensino médio 
que olhou para mim e falou assim: 

__ Eu preciso que você me explique essas notas. 

Eu tinha nota azul em todas as outras disciplinas, principalmente na área de humanas e ela falou : 

__ Somente na minha, o que a gente faz? 

Eu olhei para ela e disse: __ Eu não sei pois tudo que eu podia fazer eu fiz. Esse foi o meu limite, e 
ela perguntou: __ E agora? 

E eu respondi: __  Eu quero fazer faculdade. Ela virou de lado, é interessante isso. A escola onde eu 
estudava no último ano do ensino médio, pois eu estudei um pedaço em cada lugar... O último ano, 
dava a janela da sala onde eu estava... dava para a favela onde eu morava e virou para a janela e 
falou: ___ Mas você mora ali. Aquilo mexeu comigo. Eu poderia me sentir ofendida. __ Nossa que 
preconceituosa, mas aquilo mexeu comigo, e a Professora falou: __ Mas faculdade do que você vai 
fazer?  E eu falei de Educação Artística e ela olhou para mim, virou de novo para a janela e falou: __ 
Mas lá tem desenho geométrico ela tem matemática, tem cálculo. Não tem problema eu assumo. 
Tanto é que eu fiquei em DP na faculdade em desenho geométrico. É lógico. (Risos). Profético. 
(Risos). Fiquei e daí, hoje eu sou mestranda na ____________(Risos). Você entendeu? Dá para 
chegar.  

P: Depende de como conduz?   

E3: Exatamente. Precisa do sinalizador, do condutor. Somos nós que precisamos entender como 
conduz essa criança.  
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P: Vou finalizar, tudo bem?    

E3: Tudo bem. (Risos da entrevistadora e da pesquisadora) 

P:  ______ Obrigadão. 
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ENTREVISTA ALUNO 3 (A3) 
 

P:  Fala seu nome para mim. 

A3:__________ 

P: Quantos anos você tem? 

A3: sete. 

P: Em ano você estuda? 

A3: Ah...Segundo ano. 

P: Você tem aula de Arte? 

A3: Tenho. 

P: O que você já viu de Arte, já aprendeu de Arte? 

A3: ... Tem muita coisa, acho que eu esqueci. Acho que eu tenho que pegá-lo. 

Nesse momento o menino sai e volta com a mão cheia de coisas. 

A3: Esse eu fiz depois que eu vi na televisão, até ensinei a professora. 

P: Nossa que bonito! 

A3: Uma vez no Halllowen, minha professora me ensinou a fazer um jacaré. Sabe aqueles livros de 
jacaré? Espera que eu vou pegar. 

Ele sai e volta com o livro na mão e me mostra como era o jacaré. 

A3: Olha ele abre assim, minha professora me ensinou a fazer assim. O jacaré funcionava só que eu 
esqueci no carro e aí sumiu. Minha professora falou que vai ensinar a gente fazer o jacaré que abre e 
fecha a boca, só não sei que dia. 

P: O que você já fez nas aulas de arte que você acha que foi você que inventou? 

A3: Que não funciona? 

P: Não funciona! Por que não funcionou? 

A3: Não funcionou. 

Risos do menino. 

A3: Eu queria inventar uma máquina do tempo de papelão e deu errado porque o papelão era deste 
tamanho (faz gestos com os braços demonstrando o tamanho do papelão), não cabia em mim. 

P: Nossa! Esse que não funcionou? 

A3: É. Ficou grande. Só deu para fazer um touro, sabe aquela boquinha pequena que abre e fecha, 
eu fiz. 

P: Era uma máquina? 

A3: Não era uma fantasia de touro. 
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P: Ah! Entendi. Você viu isso em algum lugar, dá onde você tirou a ideia? 

A3: Uma vez na minha escola tinha chegado um grupo contando a história do boi bumbá, aí tinha 
dois bois: o boi garantido e o boi precioso. Aí tinha um boi preto que tinha uma cortina por cima e aí 
dois pés dentro. ( Risos) 

P: Aí que você fez o seu? 

A3: (o menino faz sinal com a cabeça que sim). 

P: Nossa que legal! 

A3: Mas era para assustar meu primo, ele chega em casa à noite. Ele trabalha com meu pai. 

P: Conta mais das aulas de arte. 

A3: Sabe aquele que eu disse que uma vez eu vi na TV, era uma pessoa esmagada. Era chamado 
de esmagadinho. 

P: Nossa que bonito! Você viu na TV e fez? 

A3: É no Art Attack. Até aprendi a fazer um dragão de papel. 

P: Você fez esse também? 

A3: Não, não fiz. Uma vez minha professora deu arte de fazer com jornal e era lição de casa e aí eu 
fiz um pássaro e coloquei fita adesiva nele, só que eu coloquei muito papel nele e aí caía. 

P: Da onde você tirou essa idéia? 

A3: Do pássaro? 

A3: Eu assisti um filme de um homem que virava pássaro e depois homem de novo homem. Ele não 
sabia falar, falava tudo com R e fazia assim... (O menino demonstra com o corpo com era o pássaro). 

P: Nossa! Foi nesse que você olhou e fez o seu? 

 (o menino faz gestos com a cabeça demonstrando que sim) 

Na mesa tinha alguns cadernos e ele me mostrou e disse: 

A3: Esses são alguns desenhos que eu fiz, que eu inventei. Esse aqui é um esqueleto de canguru. 

P: Muito bom! 

A3: Esse aqui é o Reik Maicoi, aquele que vira tigre. 

P: Nossa, muito bom! E esse outro? 

A3: Esse é um malabarista de dinheiro. 

P: Estou vendo!! 

A3: Esse aqui está cortado. Esse eu nem dei nome. Esse aqui minha professora pediu para mim 
desenhar o mais gostava e aí eu fiz eu na cidade das crianças. Essa aqui é a roda gigante e esse 
aqui é o trem do terror. A parte que eu tive medo é a da múmia. 

P: Nossa! E esse aqui? 

A3: Esse é um livro. Eu queria inventar um livro de ciência dos répteis, os mamíferos. 
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P: Porque? 

A3: Eu mudei de ideia. Eu fiz um livro de Roduils. 

P: Bonito o seu livro. 

A3: Tem mais na minha prateleira, eu vou buscar. 

O menino sai e volta com umas máscaras na mão. 

A3: Essas são máscaras que eu fiz na escola, esse é um Power Rend, esse aqui a minha professora 
pediu para eu colocar carinha nele. 

P: Nossa ficou bom!!! 

A3: Esse aqui é uma máscara que eu fiz. 

P: Linda a sua máscara, linda, linda. Fala para mim uma coisa, como é a aula, a professora te 
explica, onde é a aula? 

A3: Ela me explica. A gente está tudo conversando, quando dá o sinal a gente vai pra sala e é aula 
normal. 

P: Vocês ficam sentados na carteira? 

A3: (faz gestos com a cabeça que demonstrando sinal de positivo e depois fala) A não ser quando é 
aula de Arte ou de Educação Física. 

P: Onde é a aula de Arte? 

A3: Na aula, na aula de Física. 

P: É na sala de aula ou no pátio da escola? 

A3: É no pátio, quando tem coisas de tinta. Sabia que uma vez eu assisti um filme que tinha dois 
bonequinhos uma verde e uma rosa  que eram casados e o bonequinho verde ficava com formas, aí 
uma vez nós fizemos na escola com farinha dentro da bexiga e amarramos, e aí ficava mole igual 
massinha.  

P: Olha só, _________. 

A3: Uma vez eu fiz um pé grande todo diferente, tipo “Buzz Lightyear” com capacete para ele poder 
respirar (risos do menino) ao invés de ter um sol perto dele, tinha a lua, ao invés de ter uma pedra 
perto dele sentado, era um planeta. 

P: Nossa __________ que legal! Adorei falar com você posso terminar a nossa entrevista? 

A3: (o menino faz gestos que não e fala) Eu lembrei de uma coisa que eu fiz nas aulas de Arte. 

P: É! O que era? 

A3: Era uma lula com cabeça de homem e uma máscara, era de garrafa.  

P: Que legal! 

A3: Tem até uma foto dela. 

 

Silêncio. 
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A3: Vamos terminar? 

P: Posso terminar a entrevista agora? 

A3: Pode. 

P: Obrigada viu ___________ 
 
 
     
   
   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
                      
   
          
 
  
       
   
    
 
          
                              
   
                                
  
 
 
  
            

 


