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RESUMO 

 

O objeto de estudo desta pesquisa é uma experiência de formação continuada efetuada junto a 

professores coordenadores formadores de outros professores baseada nas contribuições da 

arte. Tem por objetivo geral analisar os afetamentos potencializados por meio da arte no 

ambiente formativo. A metodologia adotada segue os procedimentos da pesquisa educacional 

baseada em Arte (PEBA). O universo trata-se de uma instituição pública de formação 

continuada de professores, ou seja, o núcleo pedagógico da diretoria de ensino da região Leste 

da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, onde atuam os professores coordenadores 

do núcleo pedagógico, os formadores de formadores. Sistema constante e dinâmico, que 

perdura por toda a vida, a formação docente coloca em destaque o reconhecimento do saber 

profissional e pessoal gerado pelos professores em seus cenários cotidianos de trabalho. 

Assim, o formador é um sujeito que encara obstáculos, que se expõe a riscos, que se encontra 

dividido entre seus receios e seus intentos, subordinado a seu juízo e percepção. A autora, 

atuando neste espaço como professora coordenadora de arte propôs um processo de formação 

para os formadores mediados pela estética. Os aportes teóricos para a fundamentação deste 

trabalho basearam-se na revisão bibliográfica pertinente aos campos da arte, estética, 

educação e na formação docente.  O ideário de Antonio Nóvoa, Andy Hargreaves, Elliot 

Eisner, Herbert Head, Ana Mae Barbosa, John Dewey, João Francisco Duarte Junior, Faiga 

Ostrower, e Rita L. Irwin balizaram a pesquisa. Possibilitada através do contato com códigos 

da arte, a formação por meio de experiência estética oportunizou aos formadores espaço para 

reflexão e ponderações da sua prática no ambiente educativo com a perspectiva de uma nova 

forma de pensar as formações. 

 

Palavras-chave: Educação. Arte. Formação. Subjetividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The object of study of this issue is an experience of continuous training carried out with 

coordinating teachers who train other teachers based on the contributions of art. Its main 

objective is to analyze the affections potentiated through art in the training environment. The 

methodology adopted follows the procedures of the art-based educational research (PEBA). 

The local of this issue is a public institution for the continuous training of teachers - the 

pedagogical nucleus of the education department of the State of São Paulo - where the 

coordinating teachers of the pedagogical nucleus, the formators of trainers, work. A constant 

and dynamic system that lasts throughout life, the teacher training emphasizes the recognition 

of the professional and personal knowledge generated by teachers in their daily work 

scenarios. Thus, the teacher training is somebody who faces obstacles being exposed to risks 

and divided between his fears and his challenges.He is subordinated to his judgment and 

perception. The author of this study, acting in this space as an art coordinating teacher, 

planned a process of formation for the trainers mediated by aesthetics. The theoretical 

contributions for the basis of this work were built on the literature review pertinent to the 

fields of art, aesthetics, education and teacher training. The ideas of Antonio Nóvoa, Andy 

Hargreaves, Elliot Eisner, Herbert Head, Ana Mae Barbosa, John Dewey, FaigaOstrower, and 

Rita Irwin focused the research. Possible by the contact with codes of art,the formation 

through aesthetic experience lead the formators to reflection and considerations of their 

practice in the educational environment with the perspective of a new way of thinking the 

formations. 

 

Key-words: Education. Art. Formation. Subjectivities. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMEN 

 

El objeto de estudio de esta investigación es una experiencia de educación continua realizada 

con los entrenadores de la coordinación de los profesores de otros maestros en base a las 

contribuciones de arte. Tiene el objetivo de analizar los buenos influjos potenciados a través 

del arte en el entorno de formación. La metodología sigue los procedimientos de la 

investigación educativa sobre la base de Arte (PEBA). El universo es una institución pública 

de los profesores de educación continua, es decir, el núcleo pedagógico de una junta de 

educación de la Educación del Estado de San Pablo, situada en el este de la capital, donde los 

profesores coordinadores trabajan, formadores de formadores. Sistema constante y dinámico, 

que continúa durante toda la vida, la formación del profesorado destaca el reconocimiento de 

los conocimientos profesionales y personales generados por los profesores en sus escenarios 

de trabajo diarias. Por lo que el entrenador es un tema que se enfrenta a obstáculos que están 

expuestos a riesgos, que se divide entre sus miedos y su agenda, sujeta a su juicio y 

percepción. El autor, que trabajan en este espacio como un profesor coordinador del arte, 

propone un proceso de formación de formadores mediado por la estética. Las contribuciones 

teóricas a la base de este trabajo se basaron en la literatura relevante para los campos del arte, 

la estética, la educación y la formación del profesorado. Las ideas de Antonio Novoa, Andy 

Hargreaves, Elliot Eisner, Herbert Head, Ana Mae Barbosa, John Dewey, Faiga Ostrower y 

Rita L. Irwin balizaran esa investigación. Hecho posible a través del contacto con los códigos 

de la técnica, la formación, a partir de la experiencia estética, proporcionó una oportunidad 

para los formadores crear un espacio para la reflexión y la meditación de sus prácticas en el 

ámbito educativo, con la perspectiva de una nueva forma de pensar formaciones. 

 

Palabras clave: Educación. Arte. Formación. Subjetividad. 
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INTRODUÇÃO 

Anos atrás, cursando a licenciatura em Educação Artística, fomos convidados a 

realizar uma monografia. Intitulei-a Lembranças em Retalhos, pois descrevia momentos de 

minha formação, tanto pessoal como profissional, que se interligavam tais quais os pequenos 

cortes de tecido para formar o todo. Eis a introdução da monografia, escrita no primeiro ano 

do curso iniciado em 2004: 

“Remexendo em meu velho baú de memórias, em meio a teias de aranha e algumas 

traças, fui tentar resgatar algum marco em minha vida que tivesse me despertado 

para as artes. Mas nada de extraordinário veio à tona. Nenhuma varinha de condão 

tocando minha cabeça e revelando meus dons artísticos ou me impregnando de 

amores por ela. Creio que a resposta se encontre na somatória de fatos aos quais 

posso denominá-los de comuns, mas que de uma forma ou de outra acabaram me 

direcionando para a trilha que resolvi percorrer. Tentarei costurar minhas 

lembranças como uma colcha de retalhos, na qual vai se unindo peça por peça. 

Certamente esse é só o começo. Talvez ela nunca se acabe por se completar, pois 

sempre existirá um retalho para se encaixar.” 

 

 Essa colcha realmente não parou de ser confeccionada. Novos retalhos se uniram aos 

demais. Alguns talvez necessitem de serem cerzidos. Outros estão sendo recortados à espera 

de se unirem à peça. 

 Cada pequeno pedaço de tecido simboliza a memória das experiências acumuladas ao 

longo da vida, ressaltando o encontro com a arte:  

 
Carregamos nossas vivências em nossa memória, mas elas só passam a compor uma 

história e tornam-se experiências no momento em que nos dispomos a refletir, a 

relacionar e a tecer nossas singularidades. Carregamos vestígios comuns ao nosso 

meio, ao nosso contexto, à nossa época, mas a recepção e o acolhimento dessas 

vivências passam por filtros de forte teor afetivo e cognitivo que os singularizam. 

Somos de uma mesma família, temos as mesmas influências estéticas, passamos por 

situações educacionais semelhantes; entretanto, desenvolvemos um gosto particular 

pela arte, por exemplo, diferente de um irmão ou irmã. Os legados comuns nos 

unem, os singulares nos identificam.
1
 (COUTINHO

2
, 2003). 

 

 Hoje formada e atuando na educação me desafio novamente a remexer o meu baú de 

memórias e mergulhar nas minhas experiências e resgatar a artista que existiu e que ainda 

existe nessa formadora, que tem na arte sua fonte de inspiração e de expressão. Uma imersão 

ao passado na intenção em reavivar a minha relação com a arte e as suas marcas em minha 

                                                           
1
Este trecho pertence ao texto “Vivências e experiências a partir do contato com a arte”, que foi elaborado para 

apresentação no encontro Expedições Culturais: Olhares e Descobertas, organizado pela SEE/CENP/FDE, e 

realizado no espaço da Pinacoteca do Estado, em São Paulo, em setembro de 2003. 
2
 Rejane Galvão Coutinho é arte--educadora, Doutora em Artes pela ECA/USP, com pesquisa sobre história do 

ensino de artes no Brasil, e Professora do Instituto de Artes da Unesp. 



15 
 

formação que certamente influenciaram a construção do meu sujeito. Vida marcada intensa e 

significativamente ao transitar de um estado a outro, metamorfoseando-me, transformando-me 

em protagonista de minhas histórias. Inicio, portanto um movimento voluntário de reflexão 

das múltiplas experiências relembrando as vivências que conduziram minha trajetória até o 

presente momento. 

A minha inserção a este mundo foi em um inverno do ano de 1971, mais precisamente 

em junho, na capital paulista. Filha de pais nascidos no interior do estado de São Paulo e que 

vieram labutar na cidade grande. Dois jovens à procura de construir a vida e já responsáveis 

por uma progênita.  

Dentro da simplicidade de nossas vidas a preocupação pelos estudos por parte dos 

meus pais foi sempre constante, talvez porque conheciam a falta que este faz. Sabiam ler e 

escrever. Estudaram até o quarto ano primário, o que corresponderia hoje finalizar o quinto 

ano do ensino fundamental. Tiveram a oportunidade de estudar, apesar da dificuldade em 

frequentar a escola. 

Então aos cinco anos de idade minha mãe me inseriu no mundo escolar, fui 

matriculada em uma escolinha particular chamada “Garibaldo”, que faz menção a um 

personagem do programa infantil Vila Sésamo, o qual chegou às televisões brasileiras na 

década de 70. Sua programação transmitia para o público infantil noções sobre números, o 

alfabeto, divisão silábica e regras gramaticais, por meio de processos lúdicos, brincadeiras, 

músicas, entre outros eventos. Eram igualmente exibidas diversas animações. Lembro-me até 

hoje das canções, a música já me nutria. Sim a televisão habitava meu mundo, mas não era 

minha babá. As brincadeiras coletivas eram prioridade. A rua ainda era nosso quintal.   

Ao completar seis anos passei da escola particular para a pública. Iniciaria o 

“Prezinho”, o que corresponderia atualmente ao primeiro ano do ensino fundamental. Inserir-

me no espaço da escola, agora maior e com muito mais alunos, não me assustou. Não houve 

choro, nem escândalos, afinal eu era uma criança curiosa e sociável. E aproveitava a abertura 

dos portões da escola pública para todos. 

 

Como decorrência desta súbita “abertura” dos portões das escolas aos pobres, sem 

que para eles fossem pensadas e implementadas políticas voltadas para a 

manutenção dos mesmos nos bancos escolares – que culminou com a adoção da Lei 

5.692/71, de caráter tecnicista. A partir de então, o sistema educacional como um 

todo passou por um processo de decadência e aviltamento de suas condições 

operativas, refletindo-se na formação precária dos professores, baixos salários, falta 

de materiais didáticos etc. Foi nesse contexto que o ensino de arte entrou em cena 

oficialmente na educação brasileira, com o advento da Educação Artística para o 

ensino de 1º e 2º graus [...] implantou-se, por dispositivo de lei, a obrigatoriedade do 

ensino de artes nas escolas, sob a égide da polivalência. O que já estava “capenga” 
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no sistema escolar acentuou-se de maneira drástica no emergente ensino de arte [...] 

o que se assistiu foi o aparecimento de diversos problemas tornando inexeqüível a 

efetivação na arte no meio escolar. (RIBEIRO, J. M., 2005, p 80). 

 

Estar na escola significava muito para mim. Minha mãe principalmente me passava a 

mensagem da importância dessa instituição. Usar uniforme, levar lancheira e o material 

escolar. E que alegria em manipular alguns materiais em especial. O lápis de cor era o 

preferido. Eram tratados com carinho e cuidado. Tê-los era um privilégio e usá-los era 

mágico. Os gizes de cera também, porém mais difícil de mantê-los, pois se quebravam com 

facilidade.  

 A magia de colorir os desenhos que eu fazia era contagiante, parecia que os desenhos 

ganhavam vida. E em casa tudo era espaço para expressão. Uma parede vazia, um assento de 

sofá e até o próprio corpo viravam lugares para o registro dos traços coloridos. Num piscar de 

olhos da minha mãe, meu braço ganhava o protótipo de tatuagem ou o tapete uma pintura 

abstrata. Como diria Henry Matisse
3
 “Desenhar é fazer um gesto expressivo, mas com a 

vantagem da permanência”.  

Hoje consigo contextualizar o cenário dessa época, um quadro não muito democrático 

da década de 1970. “Com a Ditadura muitos educadores foram perseguidos e uns poucos ex-

reformadores se aliaram à ditadura para defender outros interesses, não os da criança.” 

(BARBOSA, COUTINHO, 2011, p.16). 

Assim inserida no universo da pré-escola, que prepararia a criança para o ensino 

obrigatório, para o aprendizado do currículo escolar, iniciei minha jornada no ensino formal.  

Nesta época nós uníamos nossas vozes para entoar as canções infantis e educativas, 

nossos corpos quando autorizados podiam gesticular para expressar o poema saudando a 

pátria ou a primavera. Pintávamos nos espaços delimitados e por vezes sujávamos as mãos de 

tinta.  

 Nas datas comemorativas eu era sempre a oradora, pois tinha facilidade em decorar e 

me trajava com roupas para a ocasião, era divertido para mim. A arte, dentro do currículo 

escolar desempenhava apenas o papel de mera atividade. Mas apesar de tudo ainda eram os 

melhores momentos do dia.  

Mas o que realmente lembro com grande alegria desse período específico, foi a 

oportunidade que me foi dada aos seis anos de idade de poder pintar o muro da escola. Ter 

                                                           

3
 Foi um importante desenhista, escultor e pintor francês. Foi um dos principais representantes do movimento 

artístico conhecido como Fauvismo (movimento artístico heterogêneo associado à pintura e teve sua origem na 

França no início do século XX.,cuja principal característica foi a utilização da cor pura, sem misturas, de modo a 

delimitar, dar volume, relevo e perspectiva às obras). 
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uma tela enorme a minha frente e registrar o meu singelo desenho em um suporte onde um 

número significativo de pessoas o veria ao transitar pelos arredores da escola me projetava 

para o mundo. Afinal minha definição de mundo ainda era módica. 

 Lembro-me bem da ocasião. Foi em uma manhã de um dia ensolarado e este acabou 

sendo o tema da pintura. Aquele momento registrado no muro branco, o que via na quente 

manhã foi resignificado nas cores utilizadas, estilo impressionista a “la Monet”. Apreciada ou 

não era o menor fator, o importante é que estava lá, e isso bastava. E hoje ao passar pela 

escola volto meu olhar ao espaço que um dia foi destinado a minha criação, o qual abrigou a 

minha expressão e o meu diálogo com o mundo e isso me marcou. Mas analisando hoje 

percebo que faltou a intervenção, a mediação de um professor na realização da produção. Agi 

de forma espontânea, não houve planejamento e nem estratégias de compreensão do 

conhecimento artístico antes, durante e após a pintura. A vivência poderia ter sido mais 

significativa.  

Paralelo a esse contexto da educação formal havia a liberdade em ser criança e 

desfrutar da possibilidade da inventividade. Brincar de cabana feita de cobertas, espaço 

reservado para desempenhar papéis variados, cercada de brinquedos que ganhavam vida e 

constituíam um mundo paralelo. Essa menina sonhadora continuou a crescer e percorrendo o 

caminho da aquisição de conhecimento, a escola se configurava na minha segunda casa.  

Assim no ensino primário as letrinhas desenhadas com cuidado começaram a fazer 

mais sentido, um mundo mágico se constitui com a decodificação dos sinais gráficos. As 

aulas ficaram mais sérias e as tintas e as massinhas não mais se faziam presentes. Ficou na 

lembrança o cheiro do álcool utilizado para mimeografar os desenhos, os quais deveriam ser 

coloridos com perfeição, preenchendo todo o espaço sem ultrapassar os limites das linhas do 

contorno. 

 A concepção de ensino da arte ainda como atividade acabou cristalizando diferentes 

práticas pedagógicas, que encontramos, ainda hoje, nas escolas brasileiras, tais, como: cantar 

músicas da rotina escolar e/ou o canto pelo canto; preparar apresentações artísticas e objetos 

para a solenidade de datas comemorativas; fazer a decoração da escola para as festas cívicas e 

religiosas; entre outras. Isenta de qualquer conteúdo de ensino, a concepção de ensino da arte 

baseada exclusivamente no “fazer artístico” contribuiu muito para relegar a arte a um lugar 

inferior na educação escolar.  

 Ainda no ensino fundamental, ingressante no antigo ginásio, fui apresentada à 

professora Vera, a qual me acompanhou nos quatro anos, da quinta à oitava série. As aulas de 
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educação artísticas ministradas por ela eram as minhas prediletas e o carisma da professora 

completava o sentimento.  

 Mas nesse período o ensino da arte era baseado na concepção de arte como técnica. As 

práticas escolares manifestavam-se por meio do ensino do desenho, do ensino do desenho 

geométrico, do ensino dos elementos da linguagem visual, porém descontextualizados da obra 

de arte. Ainda não era dado à arte no contexto escolar um fim em si mesmo, mas, servia como 

meio para se alcançar objetivos que não estavam relacionados com o ensino de arte 

propriamente dito. 

 

O Estado Novo interrompe o desenvolvimento da Escola Nova, perseguiu 

educadores e criou o primeiro entrave ao desenvolvimento da arte/educação. 

Solidificou alguns procedimentos antilibertários já ensaiados na educação brasileira 

anteriormente, como o desenho geométrico na escola secundária e na escola 

primária, o desenho pedagógico e a copia de estampas usadas para as aulas de 

composição em língua portuguesa. É o início da pedagogização da arte na escola. 

Não veremos, a partir daí, por alguns anos, uma reflexão acerca da arte/educação 

vinculada à especificidade da arte, como fizera Mário de Andrade, e que só o pós-

modernismo voltaria a fazer, mas uma utilização instrumental da arte na escola para 

treinar o olho e a visão ou seu uso para liberação emocional e para o 

desenvolvimento da originalidade vanguardista e da criatividade, esta considerada 

como beleza ou novidade. (BARBOSA, COUTINHO, 2001, p.21). 

 

 

Tudo era muito técnico, ficávamos somente no fazer, não havia a contextualização e 

nem a apreciação como viria a propor a educadora Ana Mae Barbosa
4
 com a Proposta 

Triangular:  

 

A Proposta Triangular deriva de uma dupla triangulação. A primeira é de natureza 

epistemológica, ao designar aos componentes do ensino/aprendizagem por três ações 

mentalmente e sensorialmente básicas, quais sejam: criação (fazer artístico), leitura 

da obra de arte e contextualização. A segunda triangulação está na gênese da própria 

sistematização, originada em uma tríplice influência, na deglutinação de três outras 

abordagens epistemológicas: as Escuelas al Aire Libre mexicanas, o Critical Studies 

inglês e o Movimento de Apreciação Estética aliado ao DBAE (Discipline Based Art 

Education) americano.(BARBOSA, 1998a, p.35). 

 

 

 O ensino da arte deveria seguir essa metodologia composta pela História da Arte, pela 

leitura da obra de arte e pelo fazer artístico. Nós apenas fazíamos algo sem saber de onde 

havia vindo ou o porquê fazê-lo, não era dado um sentido à Arte. A técnica era importante 

para o aprimoramento do trabalho, mas sozinha não dava acepção à obra. 

                                                           
4
 Carioca de nascimento, criada em Pernambuco desde menina, é graduada em Direito, carreira que abandonou 

logo após a formatura. É a principal referência no Brasil para o ensino da Arte nas escolas, tendo sido a primeira 

brasileira com doutorado em Arte-educação, defendido em 1977, na Universidade de Boston. Autora de diversos 

livros e artigos fundamentais para o estudo nesta área é a principal referência em arte-educação no Brasil nos 

dias de hoje. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutorado
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boston_University
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte-educa%C3%A7%C3%A3o


19 
 

 Mas inconsciente de toda essa dimensão, a aluna do ginásio cumpria as propostas da 

professora, sendo uma delas marcante em sua memória.  

 A escola adquiriu materiais plásticos diversos para a realização de trabalhos práticos 

para serem produzidos pelos alunos. Havia telas, tintas, pincéis, etc. A professora deixou a 

escolha por conta de cada um, sem ao menos explicar como seria realizado. Independente 

disso, meus olhos percorreram as peças e se depararam com uma tela em camurça preta. Não 

fazia ideia do que se tratava, mas a textura me chamou a atenção. Fui orientada a utilizar um 

pirógrafo para contornar o desenho e depois preencher com tinta. Não foi me dada nenhuma 

referência e pouca orientação técnica.  

O resultado foram duas araras multicoloridas sobre o fundo preto da camurça. A 

natureza foi o tema. A pintura saiu realista, ou seja, com uma real visão do significado. Os 

trabalhos confeccionados foram então colocados em exposição para serem vendidos. E neste 

dia presenciei uma das primeiras vendas realizadas, que foi justamente a minha criação. Veio 

então uma sensação estranha, uma mistura de orgulho, de felicidade, de ver alguém, que não 

era parente, nem conhecido, em levar aquele quadro para ser apreciado em algum lugar 

destinado a ele. Uma obra que agradou não só ao artista, mas a outros olhos também.  

Paralelo à aprendizagem formal, a criança arteira procurava pela televisão para nutrir 

seu gosto pelo desenho com as aulas do Daniel Azulai
5
, com a “Turma do Lambe-Lambe”. 

Adorava ficar em frente à televisão para acompanhar o programa infantil, o qual não exibia 

desenhos animados, nem atrações musicais. O foco principal era ensinar desenho e pintura e 

eu me divertia tentando copiar.   

Algumas vezes, quando expressava minha criatividade, acabava causando 

estranhamento nas pessoas. Como certa vez em uma viagem ao interior depois de uma forte 

chuva. A rua da casa onde moravam meus avós, ainda não asfaltada e cheia de buracos, 

acabava criando uma espécie de pequenos lagos. No interior dessas reentrâncias os sapos se 

acomodavam e começavam a cantar. A linguagem sonora do ambiente que se formou atraiu 

minha atenção e resolvi registrar em fita cassete utilizando um gravador que acabara de 

ganhar de natal. Então sem pestanejar resolvi gravar os animais coachando. O som emitido 

me chamou a atenção e resolvi registrar.  

 

[...] os ouvidos são expostos e vulneráveis. Os olhos podem ser fechados, se 

quisermos; os ouvidos não, estão sempre abertos. Os olhos podem focalizar e 

                                                           
5
 Artista plástico, desenhista, cartunista e educador brasileiro, criador da Turma do Lambe-Lambe. Trabalhou na 

televisão nas décadas de 1970, 1980 e 1990. 
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apontar nossa vontade, enquanto os ouvidos captam todos os sons do horizonte 

acústico, em todas as direções. (SCHAFER, 1991, p. 67). 

 

 Começava ali empiricamente a descoberta do som inserido no ambiente. Uma 

brincadeira, fonte de prazer para uma criança de 12 anos, que apontava para uma nova forma 

de compreender a vida por meio de critérios sonoros. 

 

Senti que minha primeira tarefa nesse curso seria de abrir os ouvidos: procurei 

sempre a levar os alunos a notar sons que na verdade nunca haviam percebido, ouvir 

avidamente os sons de seu ambiente e ainda os que eles próprios injetavam neste 

ambiente. (SCHAFER, 1991, p. 67). 

 

Essa história ilustra bem a relação homem x paisagem sonora, que permeia o ensino de 

música para promover um despertar para o universo sonoro. Para Schafer (1991) qualquer 

coisa que soe pode transformar-se em música, e, dessa maneira, o simples bater de um 

martelo ou o tilintar de talheres durante um jantar podem ser música, isto é, se os sons forem 

organizados e intencionalmente utilizados. 

A educadora, que a criança se tornou, nunca se esqueceu da experiência com os sapos 

e hoje compartilha com o mesmo entusiasmo sua vivência sonora.  

O aprendizado pelo ensino fundamental chegou ao fim. A finalização da oitava série 

se concretizou. A adolescência despertou e com ela veio momentos de escolhas de seguir para 

o colegial, atual ensino médio. Preparou o destino em me inserir no quadro de alunos do 

Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, ingressando no curso técnico em edificações, após ser 

aprovada no vestibulinho, muito concorrido por sinal, pois oferecia ensino gratuito 

concedendo bolsas para os aprovados. 

O meu ingresso no colegial deu-se no ano de 1986.  Tratava-se de uma escola técnica 

onde o ensino básico era resumido em um ano apenas, depois se seguiam mais três voltados 

apenas para o ensino profissional.  

 

Nos anos de 1980, teve início o Movimento de Arte-Educação, o qual mobilizou 

parte dos professores de artes do ensino formal e informal, a fim de discutir as 

metodologias no ensino da arte e a função desta. O movimento ganhou força, 

quando em 1988, tiveram início as discussões para a Nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional e no qual, a referida lei retiraria a obrigatoriedade do ensino 

de artes, até então, titulado de Educação Artística, o que acabou não ocorrendo. 

(BRASIL, 1997). 

 

Encontrei-me novamente com a disciplina de educação artística ministrada apenas no 

primeiro ano do curso, cujas aulas continuavam muito apreciadas por mim, pois desenvolvia a 

criatividade e podia desenhar. A criação sempre foi um elemento presente no curso, afinal 
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tínhamos que arquitetar, pensar em espaços para abrigar famílias, indústrias, e depois projetar 

e calcular materiais necessários para a edificação.  

Outro fato marcante na minha passagem pela instituição era a participação no evento 

mais esperado do ano, pelo menos para mim, a gincana cultural, que envolvia toda a escola. 

Formavam-se equipes com alunos de diversos anos com o apoio de professores, e durante o 

correr de um sábado tinha-se que cumprir as provas, reveladas apenas no dia. A única tarefa 

antecipada era a preparação de uma apresentação para um desfile realizado na rua. Nesta 

ocasião eu sempre estava à frente intitulando o grupo e concretizando as ações.  

Certa vez transformamos um caminhão em um barco pirata. O resultado ficou 

fantástico, a ressaltar a presença do professor de “Moral e Cívica”, vestido de pirata e à frente 

da embarcação. Nunca fomos campeões na pontuação geral, mas sempre éramos vitoriosos. 

Os nossos desfiles sempre impactavam. A produção destes me oportunizou situações para 

vivenciar a inventividade, construir cenários, modelar figurinos, explorar materiais plásticos. 

Ainda que inconsciente me inseriram no campo das artes. 

A ida para a nova escola acabou ampliando meu deslocamento diário. Do pequeno 

trajeto de casa para a escola passei a depender de transporte público para frequentá-la. Minha 

vida começava a ampliar seus horizontes. Percorria espaços repletos de informações. Além do 

espaço da escola, o percurso nutria minhas experiências visuais, pois no trajeto do metrô até a 

sala de aula passava pelo Museu de Arte Sacra onde adentrava sempre que possível para 

apreciar as peças religiosas, uma simbiose do reflexo da essência humana, do processo interno 

do artista, e da imagem do amor divino.  

Minhas visitas se estendiam também à Pinacoteca do Estado, situada na mesma região 

do colégio, próxima à estação da Luz, a qual inclusive foi construída para abrigar o Liceu de 

Artes e Ofícios, instituição que formava técnicos e artesãos da cidade e na qual eu me formei 

anos depois no ano de 1989. Ficava horas contemplando as obras expostas, um grande acervo 

de arte brasileira, abrigada em uma edificação estilo neoclássica, cujos tijolos aparentes me 

encantavam, sem saber que tal característica teria sido fruto da falta de verba na época da 

construção. Hoje miro as paredes e as vejo como alegorias do percurso conturbado do museu, 

mas que mantém sua magnitude de espaço cultural. 

Mas antes de conhecer esses espaços culturais, a primeira experiência com esse tipo de 

instituição foi no Centro Cultural, prédio anexo à escola Liceu. Ao adentrar o ambiente me 

deparei com um universo até então desconhecido por mim. Havia estátuas espalhadas, 

réplicas das mais importantes esculturas clássicas. A que mais me chamou a atenção foi a 

estátua de Davi, imponente com seus mais de 5 metros de altura. Porém a que mais me tocou 
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foi o Grupo de Laocoonte, composto por três figuras humanas sendo atacadas por duas 

serpentes, que se enrolam em seus corpos, uma imagem que contrastava com a serenidade das 

outras obras. Foi neste espaço que pela primeira vez fui apresentada à história da arte, pela 

qual ainda não sabia, mas teria outros encontros avassaladores. 

 Infelizmente este espaço sofreu um incêndio em fevereiro de 2014. O acervo de 

quadros, esculturas, móveis antigos e réplicas em gesso foram afetados pelo fogo. Mas o restauro 

das peças, bem como do prédio iniciou-se em 2015, o que pode recuperar as possíveis 

relações de contemplação e afetamentos novamente de outras pessoas, como aconteceu 

comigo. 

Mais adiante, findado o curso profissionalizante, houve o ingresso na faculdade. Indo 

em direção a outras marés, tracei um duelo entre dois cursos: educação artística e publicidade 

e propaganda. Fui aprovada em ambas, mas a eleita foi a faculdade de comunicação.   

Entre as disciplinas oferecidas a que me cativou de pronto foi História da Arte. A 

professora Marlene conseguiu me encantar com suas aulas contextualizadas dos mais variados 

estilos artísticos que permearam a sociedade e que revelaram artistas e suas expressividades 

de formas tão intensas e distintas. Ela tinha a postura de uma mediadora na leitura de 

imagens, instigando a contemplação e respeitando todos os julgamentos no processo de 

educação do olhar. Finalizamos o processo de ensino/aprendizagem aplicando na prática os 

conceitos estéticos e poéticos expressos por meio de pinturas. A produção foi exposta para 

toda a faculdade. Os meus trabalhos participaram novamente de mais uma exposição.  

Foram quatro anos de curso e durante este período pude exercitar a minha capacidade 

de criação no universo da publicidade, mas sem perder a criticidade referente às mídias, às 

práticas profissionais e sociais relacionadas com estas, e refletir sobre suas inserções culturais, 

políticas e econômicas. As experiências vivenciadas acabaram nutrindo-me com um olhar 

crítico o que se revelou mais adiante como fonte de inspiração para obras artísticas. 

Após me bacharelar em comunicação, a vida me apresentou caminhos mais longos e, 

depois de outras experiências vivenciadas (empresária, dona de casa, mãe), finalmente 

adentrei o universo da arte por meio da graduação em licenciatura em educação artística. 

Decisão tomada após ouvir de uma sobrinha a seguinte frase, depois de ministrar aulas de 

reforço de matemática para ela: “Tia, por que você não dá aula? Você é melhor do que a 

minha professora!”. 

Lecionar. A ideia agradou-me. Mas a opção deveria ser uma disciplina que fosse 

prazerosa ao meu perfil, e a decisão foi pelo ensino da Arte. Escolha perfeita, pois poderia 
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unir o prazer à minha futura opção profissional. Tomei então a decisão de cursar outra 

graduação, Educação Artística, com especialização em artes visuais foi a minha escolha. 

 

Somente na década de 1990, mais precisamente em 1997 com a nova LDB, a 

concepção do ensino das Artes foi totalmente reformulada, sendo que até sua 

nomenclatura passou de Educação Artística para Artes. Assim, a Lei nº 9394/96 

revogou as disposições anteriores e a Arte passou a ser considerada obrigatória na 

educação básica, conforme o seu artigo 26, §2º: “O Ensino da arte constituirá 

componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma 

a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.” (BRASIL, 1997, p.30). 

 

Iniciei o curso em 2004 na Unimesp e assim pude transitar por territórios e conhecer 

um universo instigante e desafiador para a constituição de uma educadora em formação. A 

faculdade me proporcionou a imersão na experiência, a qual me penetrou e me modificou, 

promovendo uma mudança no meu modo de olhar a vida.  

E foi olhando para esse panorama que busquei entender conceitos, pensamentos da 

cultura e da arte, inseridas no ensino, afinal minha intencionalidade era me formar como 

professora. Então antes de ensinar eu teria que aprender Mas durante o decorrer do curso fui 

percebendo que me constituía para além do sujeito transmissor de conhecimento, pois 

intensificou minha relação de criar, a qual exercitei de formas distintas pela passagem dos 

anos.  

Além disso, houve os afetamentos que potencializaram a capacidade de abertura e 

atenção às informações intelectuais e corporais, instigando-me a pensar de maneira diferente. 

Nesse sentido, a produção do saber passou a ser um movimento de criação, um processo de 

construção e desfazimento de foco sobre o real. 

O espaço da faculdade me proporcionou encontro com referências artísticas que 

impulsionaram meu pensamento. Artistas que me estimularam a traçar um movimento de ver 

e pensar, como Nuno Ramos
6
 e Leonilson

7
. Artistas plásticos que utilizavam da palavra, 

característica que iria permear os trabalhos por mim desenvolvidos.                                        

 Os (re) significados dos objetos a partir de sua materialidade. A poesia, enquanto lugar 

                                                           
6
 Nuno Ramos nasceu em 1960, em São Paulo, onde vive e trabalha. Formado em filosofia pela Universidade de 

São Paulo, é pintor, desenhista, escultor, escritor, cineasta, cenógrafo e compositor. Começou a pintar em 1984, 

quando passou a fazer parte do grupo de artistas do ateliê Casa 7. Desde então tem exposto regularmente no 

Brasil e no exterior.. Em 2006, recebeu, pelo conjunto da obra, o Grant Award da Barnett and Annalee Newman 

Foundation.  
7
 José Leonilson Bezerra Dias (Fortaleza, Ceará, 1957 - São Paulo, Sãqo Paulo, 1993). Pintor, desenhista, 

escultor. Em 1961, muda-se com a família para São Paulo. A obra de Leonilson inclui pinturas, desenhos, 

bordados e algumas esculturas e instalações. A obra de Leonilson lida com uma linguagem intimista. 
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da mesma, da vida das palavras, enquanto corpo presente, ideias de arte processada por Nuno 

Ramos: “Meu momento poético é quando uma coisa vai virar outra
8
”. 

A poética de José Leonilson que se inscreve numa liturgia da palavra, do divino, da 

lapidação da palavra em divino, em círculos que regem um processo de achar-se e de perder-

se, numa arte autobiográfica:  

 
“[...] se você quiser uma descrição de mim, eu acho que eu sou um curioso. E sou 

ambíguo, completamente. Os trabalhos são todos ambíguos. Eles não entregam uma 

verdade diretamente, mas mostram uma visão aberta. Eu nunca me conformei com 

um lado único das coisas. Sabe esses andarilhos vagabundos na estrada? Que correm 

o mundo? Sou mais um curioso que artista.” 
9
 (LEONILSON, 1995). 

 

Durante o curso a artista que me habitava era convocada a todo o momento. E nessa 

perspectiva, mergulhei mais profundamente no universo da arte conceitual
10

, expressando-me 

em projetos que aliavam a palavra na arte, talvez resquícios do curso de comunicação.  

Dessas inspirações nasceram obras que expus no espaço da faculdade, novamente 

compartilhando, evocando a participação do espectador. Algumas mais marcantes e que 

infelizmente acabaram sem registro visual, mas que ficaram gravadas em minha memória. As 

radiografias, fragmentos visuais do corpo, foram costuradas construindo o todo novamente e 

servindo como a página de um livro de consulta médica em tamanho ampliado. Um livro 

espesso cujas páginas foram recortadas internamente formando uma espécie de caixa para 

abrigar binóculos
11

 de fotos com a temática da dor humana, guardados aos olhos da 

sociedade. Um tronco queimado feito carvão para receber palavras na retirada das cinzas que 

o cobria ressaltando o trabalho escravo dos meninos carvoeiros. 

A mais significativa para mim foi uma manta confeccionada de hóstias
12

, uma a uma 

costuradas com fio de nylon tomando a dimensão de 1,50 m por 2,00 m. Cada hóstia recebeu 

a palavra corpo e criança que se entrecruzavam, formando uma cruz no interior de cada peça, 

                                                           
8
 Entrevista concedida a Carlos Adriano. Disponível em 

<http://www.revistatropico.com.br/tropico/html/textos/2337,1.shl> Acesso em 10/10/2016. 
9
 LEONILSON. A dimensão da fala. In: LAGNADO, Lisette. Leonilson: são tantas as verdades. São Paulo: 

Galeria de Arte do Sesi, 1995. p. 84-85 e 128-129. [Entrevista concedida a autora entre os dias 30 de outubro e 

10 de dezembro de 1992]. In https://www.escritoriodearte.com/artista/jose-leonilson/. 
10

 Para a arte conceitual, vanguarda surgida na Europa e nos Estados Unidos no fim da década de 1960 e meados 

dos anos 1970, o conceito ou a atitude mental tem prioridade em relação à aparência da obra. O termo arte 

conceitual é usado pela primeira vez num texto de Henry Flynt, em 1961, entre as atividades do Grupo Fluxus. 

Nesse texto, o artista defende que os conceitos são a matéria da arte e por isso ela estaria vinculada à linguagem. 

O mais importante para a arte conceitual são as idéias, a execução da obra fica em segundo plano e tem pouca 

relevância. 
11

 Esse tipo de fotografia era muito comum na década de 80, além das impressões realizadas da fotografia, você 

tinha a opção do “binóculo”. Era extraído uma parte do "negativo" do filme, e assim inserido na parte branca e 

depois no visor você conseguia ver a foto quando olhasse para a luz. 
12

 Relacionado ao catolicismo, pequena rodela muito fina, feita de pão ázimo, que é consagrada durante a missa e 

oferecida aos fiéis na comunhão. 

http://www.revistatropico.com.br/tropico/html/textos/2337,1.shl%3e%20Acesso
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3652/fluxus
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distribuídas de maneira a formar uma cruz na visão total da manta. A palavra hóstia vem do 

latim e significa vítima. Como objeto representa o corpo de Cristo. O suporte para a manta foi 

um banco de praça, o qual abriga milhares de crianças abandonadas nas ruas das grandes 

cidades. Pequenos corpos negligenciados que sofrem da exploração e do descaso da 

sociedade: “[...] eis meu corpo e meu sangue que é derramado por vós.” 

Na prática, ser artista é consubstanciar fazeres, ponderar relações, contaminar mundos. 

Hoje já não produzo como antes, meu tempo e meu espaço remodelaram-se, mas ainda sou 

uma espécie de artista que internaliza e compartilha o museu, a galeria, a instituição, a 

história, a arte. Uma artista que experimenta a inventividade, as incertezas, tentando 

remodelar o existente, formatar e projetar o desconhecido. 

Foram três anos de imersão em teorias e práticas artísticas. Afinal uma professora de 

arte tem que ser uma mediadora que além do conhecimento em arte deve saber transmiti-lo, a 

ponto de conduzir seus alunos a experiências múltiplas.  E, além disso, uma professora artista 

é aquela que facilita a aprendizagem. Uma provocadora de comoções e preconização de novas 

idéias. Aquela que desestrutura e transforma a sala de aula para sair da mesmice. 

Foi com essas certezas que encaminhei meu trajeto.  A artista/professora conquistou a 

licenciatura em arte finalizando em 2006 mais uma etapa do seu projeto de vida. Atuar na 

carreira do magistério não era novidade, pois já havia experenciado ministrar aula ainda como 

estudante. Depois de formada atuei em escola pública e privada, confrontando realidades bem 

diferentes. Mas após prestar concurso em 2007 me inseri no corpo docente da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo. A partir daí de forma efetiva e com dedicação plena ao 

setor público, essa foi minha escolha. 

Atuando em sala de aula, percebi que eu não existia apenas para decorar a escola em 

tempos festivos. Ministrando aulas fui me apropriando do Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo. Foi neste contexto que senti a necessidade de adaptar situações de aprendizagem para 

os Anos Iniciais, segmento que me efetivei, pois na época não havia um currículo oficial para 

ele. Nesse processo foi possível pesquisar e promover experiências em sala de aula. Assim no 

exercício da docência me deparei com enormes quebra-cabeças que me desafiaram a pensar 

em como dar sentido ao trabalho, em exercitar a significação da prática pedagógica, 

movimento por vezes conflituoso. A reflexão sobre tais situações acabou por acionar uma 

inquietude em minha prática. Mas durante o decorrer do curso fui percebendo que me 

constituía para além desse sujeito.  

Desde então, trilhando o caminho da educação, senti a necessidade em ampliar os 

meus horizontes com novas experiências e desafios que poderiam dinamizar as teorias que me 
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aproximei neste decorrer de tempo. Em razão disso, me candidatei à vaga de Professor 

Coordenador do Núcleo Pedagógico (PCNP) em arte, função esta que exerço desde agosto de 

2012. 

           No Núcleo Pedagógico (NP) pude conhecer melhor as políticas públicas e assumir as 

atribuições de minha função. Passei a conviver com a diversidade que as escolas apresentam e 

tentar entender as possibilidades de concretização das propostas pedagógicas. 

           Dentro das minhas pertenças mantenho contato com professores da área de arte por 

meio dos encontros de formação para educadores. Uma das questões sempre levantada é 

quanto à concretização dos objetivos em sala de aula. Além da formação dos professores há o 

acompanhamento às unidades escolares e formação de gestores. 

 Assumir a importância do professor formador é despertar para questionamentos como: 

quem é o professor formador que atua nos Núcleos Pedagógicos? Quais suas concepções 

sobre sua prática formadora? Como estes profissionais se percebem frente ao processo de 

formar professores e gestores para a Educação Básica?  

           Essas proposições me levaram a pensar e rever alguns aspectos no processo 

educacional sob a responsabilidade do NP, como no aspecto da formação e do perfil do 

profissional que atua nesse espaço, sobre o que é oferecido aos docentes, enfim qual a 

contribuição para a real efetivação das propostas e como estas se configuravam.  

 Neste percurso cursei uma pós-graduação em formação docente para o ensino superior 

na Universidade Nove de Julho, concluída juntamente, em 2014, com a licenciatura em 

pedagogia, na FALC, o que aumentou minha inquietude em relação às formações. E no ano 

seguinte resolvi ingressar no mestrado em gestão e práticas educacionais na Universidade 

Nove de Julho. E assim inserida no mundo acadêmico e convivendo e dialogando com 

doutores, mestres e professores sobre educação na suas variadas vertentes, fomentou ainda 

mais minhas inquietações quanto ao papel do formador do formador. 

 

A conscientização é um compromisso histórico (...), implica que os seres humanos 

assumam seu papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo. Exige que os homens 

criem sua existência com um material que a vida lhes oferece (...) está baseada na 

relação consciência-mundo. (FREIRE, 1980, p 26-27). 

 

 Para Freire a educação permite o ser humano a se compreender no mundo como um 

ser por meio de atitude dialógica. Assim o conhecimento se dá na relação cotidiana e imediata 

do sujeito e o mundo se transforma em elemento e meio de aprendizagens, de constante 

desenvolvimento. 
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 Assim interiorizando todas estas relações passei a ver a educação de modo diferente e 

que não dava mais para pensar formação sem pensar na formação do sujeito e de ir além da 

formalidade das políticas públicas nas ações realizadas. 

 Portanto, diante de reflexões, passei a questionar a postura dos formadores atuantes no 

NP, ou seja, os professores coordenadores do núcleo pedagógico (PCNPS) e suas 

contribuições para uma formação valorativa do profissional da educação e em especial a sua 

própria formação, a qual se tornou o objeto de estudo desta dissertação. Explorar uma visão 

educacional diferenciada com este profissional. Provoca-nos Farina (2008): 

 

Há uma dimensão pedagógica que vive na arte. A capacidade de afetar e mudar, de 

algum modo, a nós que nos colocamos em relação a ela denuncia isso. A dimensão 

pedagógica das práticas estéticas atuais interfere em nossa percepção, em nosso 

corpo e em nossas formas de entender o que nos acontece. Porém, não nos diz o que 

deveríamos fazer, as formas de ser que deveríamos adotar ou que rumo tomar a 

partir de tais interferências. Creio que o campo da pedagogia tem coisas a aprender 

com esse modo de fazer arte. (FARINA, p. 103). 

 

 Decidiu-se então iniciar a pesquisa mapeando e discutindo a produção acadêmica 

brasileira cujo objeto de estudo ou tema central dialogassem com o tema deste projeto.  

Principiou-se com um levantamento bibliográfico tendo como fontes bases de dados dos 

órgãos e instituições que se seguem: Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível 

Superior – CAPES, Instituto Brasileiro de Informação Tecnológica em Ciências – IBICT, 

Revista Brasileira de Educação – RBE, Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos – RBEP, 

Centro de Estudos Educação e Sociedade - CEDES e Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Educação – ANPED. 

Esse mapeamento da produção acadêmica e científica sobre o tema investigado se deu 

à luz de ordens e especificidades que se evidenciaram enquanto tais em cada trabalho e no 

conjunto deles os quais denominamos Estado da Arte. Foram selecionadas produções 

compreendidas entre os anos de 2009 a 2014. 

As dissertações, teses e artigos pesquisados compartilhavam com o olhar investigativo 

do projeto de pesquisa que entende que a formação dos educadores perpassa a técnica de 

ensinar ou o aprimoramento de competências, mas direciona a busca por novas alternativas de 

formação, novas posturas e concepções educativas. 

Tabela 01 

Fonte Comissão de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior - CAPES 

Palavra Chave Formação continuada 

Trabalhos encontrados 1395 
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Refinamento da pesquisa 

 

Palavra Chave Formação continuada e/pela arte 

Trabalhos encontrados 90 

Selecionados     10 

 

  

 Após leitura dos resumos dos trabalhos considera-se que contribuíram com a pesquisa 

ao desenvolver os argumentos sobre formação continuada para professores com a 

contribuição da arte, opção dos sujeitos da pesquisa não habilitados em arte, diálogo com a 

subjetividade e formação do sujeito e re-significação da prática e da formação docente. 

Palavra Chave Formação continuada e estética 

Trabalhos encontrados 29 

Refinamento da pesquisa      09 

Autor Título Grau Ano de 

Publicação 

PINHEIRO, Livia 

Rodrigues 

Palavra, corpo e presença: a arte do professor contador 

de histórias 

Mestrado 2011 

GOMES, Celia Maria 

Siqueira. 

Linguagens artísticas na educação: dilemas e desafios de 

professoras polivalente 

Mestrado 2011 

FILHO, Antonio 

Costa Andrade 

O uso do portfólio na formação contínua do professor 

reflexivo pesquisador. 

Doutorado 2011 

OLIVEIRA, Moyses 

Romero Borges 

Educação estética e fotografia na formação de 

professores em nível do ensino médio: a relevância das 

contribuições de adorno e freire 

Mestrado 2011 

FILHO, Antonio 

Costa Andrade 

O uso do portfólio na formação contínua do professor 

reflexivo pesquisador. 

Doutorado 2011 

CARVALHO, 

Rodrigo Saballa de 

A invenção do pedagogo generalista: problematizando 

discursos implicados no governamento de professores 

em formação 

 

Doutorado 2011 

OLIVEIRA, Moyses 

Romero Borges 

Educação estética e fotografia na formação de 

professores em nível do ensino médio: a relevância das 

contribuições de Adorno e Freire 

Mestrado 2011 

ZAMPERETTI, 

Maristani Polidori 

Formação docente e autorreflexão: práticas pedagógicas 

coletivas de si na escola 

Doutorado 2012 

MEDEIROS, Sergio 

Augusto Leal de 

Imagens educativas do cinema/ possibilidades 

cinematográficas da educação 

Doutorado 2012 

SANTOS, Ivonete 

Bueno dos 

Foucault e a arte do cuidado de si: uma nova 

possibilidade de discussão para a formação continuada 

de professores de língua inglesa 

Doutorado 2012 

Autor Título Grau Ano de 
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 O aporte proporcionado pela análise dos resumos refere-se a pensar em educação 

como criação e invenção, do uso da imagem como otimizadora do conceito de arte e a 

mediação estética como processo de diálogo nas relações entre professores. 

 
Palavra Chave Formação continuada e Subjetividade 

Trabalhos encontrados 36 

Selecionados       01 

 

  

 A leitura do resumo da dissertação possibilitou a perspectiva de se propor uma 

investigação da trajetória de constituição do sujeito docente, privilegiando-se a importância da 

dimensão subjetiva, buscando analisar em que proporções o percurso de formação inicial e 

continuada do professor está implicado em processos subjetivos constitutivos de sua 

pessoalidade e profissionalização. 

Tabela 02 

Fonte Instituto Brasileiro de Informação em Tecnologia e Ciência – IBICT 

Palavra Chave: Formação continuada 

Trabalhos encontrados 2486 

 

Publicação 

MENDES, Ana 

Clara Manhaes 

Oficina lúdica e mediação estética na formação continuada 

de psicólogos escolares 

Mestrado 2011 

SCHWAAB, Silvia 

Guareschi 

Sobre a formação continuada em artes visuais: 

experiências narrativas a partir da cultura visual 

Mestrado 2011 

KAUTZMANN, 

Larissa Kovalski 

Poéticas do instante: fotografia, docência e educação 

infantil. 

Mestrado 2011 

SILVA, Fernanda 

da 

Cartografias da potência/docência do falso Mestrado 2011 

SANTANA, 

Anthony Fabio 

Torres 

Diversos tons, lugares dissonantes: o movimento estético 

do ensinar 

Mestrado 2011 

SILVA, Rilmar 

Lopes da 

Formação continuada na perspectiva emancipatória 

mediada pela arte-educação: o caso da escola comunitária 

brilho do cristal 

Doutorado 2011 

COPPETE, Maria 

Conceição 

Educação intercultural e sensibilidade: possibilidades para 

a docência 

Doutorado 2012 

OURIQUE, 

Maiane Liana 

Hatschbach. 

A dimensão estética da formação docente na (inter) relação 

teórica e prática 

Doutorado 2012 

JUNIOR, Donald 

Hugh de Barros 

Kerr 

Cartografias da (trans) formação docente: uma experiência 

estética com o cinema/ 

Doutorado 2012 

Autor Título Grau Ano de 

Publicação 

OLIVEIRA, 

Jezabel Gontijo 

Machado de 

Trajetórias de constituição do ser docente. Mestrado 2011 
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Refinamento da pesquisa 

 

Palavra Chave Formação continuada e/pela arte 

Trabalhos encontrados 543 

Selecionados      06 

 

Autor Título Grau Ano de 

Publicação 

BRAGA, Patricia 

Colavitti 

Na estrada dos enigmas, leituras e linguagens - 

imagem e palavra em cena. 

Doutorado 2006 

SILVA, Laura Argento 

Luis da 
É forjando que nos tornamos ferreiros: criação 

teatral e criatividade na educação 

Doutorado 2009 

SGARBI, Fernanda Entrando na dança: reflexos de um curso de 

formação continuada para professores de educação 

infantil. 

Mestrado 2009 

PEREIRA, Eliana. Arte, vida e formação de professores. Mestrado 2010 

SILVA, Mara Lúcia 

Finocchiaro da 

A dimensão estética na formação das educadoras e 

dos educadores da infância: todos os tons do mundo 

Doutorado 2014 

PESSOA, Camila Turati 

 
Psicologia educacional e escolar: inspirando ideias 

para a formação continuada de educadores por meio 

da arte 

Mestrado 2014 

 

 

Contribuíram para a pesquisa, após realização da leitura dos resumos, pressupostos 

referentes à importância do contexto de formação dos profissionais envolvidos na pesquisa, 

bem como sua atuação no cotidiano. Tais aspectos estão articulados na simbiose entre teoria e 

prática, buscando colaborar com o desenvolvimento do educador nos aspectos cognitivos, 

afetivos, sociais e estéticos. Aliado a tudo isso ter a arte como mote, em suas diferentes 

linguagens, para ampliar o repertório cultural dos sujeitos, além de trabalhar a expressividade, 

criatividade e outros aspectos imprescindíveis para a função docente. Todo o processo deve 

ser reflexivo valorizando a alteridade, aliando estética, ética e política. 

 

 

Autor Título Grau Ano de 

Publicação 

Palavra Chave Formação continuada e estética 

Trabalhos encontrados 21 

Selecionados       05 
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DOTTO, Simony de Lena Novas formas de pensar/dizer, dizer/pensar: a 

imagem como linguagem mediadora da 

experiência do formador de professores. 

Mestrado 2009 

ABEGG, Fabiano 

Hanauer 
Movimentos formativos na escola: entre 

experiências de docência e ensaios de teatro. 

Mestrado 2013 

AMARAL, Carla Giane 

Fonseca do 
Arte e ensino tecnológico: deslocamentos para 

pensar a formação docente. 

Mestrado 2014 

FERREIRA, Luciana 

Haddad 
Educação estética e prática docente: exercício de 

sensibilidade e formação. 

Doutorado 2014 

SILVEIRA, Paloma Dias Exercício estético-filosófico na formação 

continuada de professores 

Doutorado 2014 

 

A leitura dos resumos das teses e dissertações favoreceu o questionamento de 

pressupostos quanto a ponderar a força de criação, narração de experiências como um 

exercício de modificação da prática docente. Também assinala a importância em se observar 

os tensionamentos referentes à presença da arte nas formações, para entender os movimentos 

que a arte provoca nesse ambiente de trabalho, o qual é um espaço coletivo para efetivação da 

prática profissional do formador. 

 

 

 

Tabela 03 

 

Fasanello, Marina Tarnowski and Porto, Marcelo Firpo de Souza A arte de contar histórias, integrada a outras 

linguagens de arte: uma prática pedagógica na educação básica. Pro-Posições, Dez 2012, vol.23, no.3, p.123-

131. ISSN 0103-7307 

 

O artigo contribuiu para a pesquisa na medida em que aborda a relevância da arte de 

contar histórias, integrada a outras linguagens de arte e expressão enquanto prática 

pedagógica desencadeadora de processos criativos e de autoconhecimento no âmbito da 

educação básica. Relata experiências profissionais que reforçam a importância de buscar 

Palavra Chave Formação continuada e subjetividade 

Trabalhos encontrados 46 

Selecionados Nenhum 

Fonte Revista Brasileira de Educação – RBE 

Palavra Chave: Arte/formação continuada 

Trabalhos encontrados 01 

Selecionados 01 
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alternativas pedagógicas para o desenvolvimento de escolas criativas e transformadoras da 

realidade, que estimulem a autonomia e cidadania. 

 

 

Amorim, Verussi Melo de and Castanho, Maria Eugênia Por uma educação estética na formação universitária 

de docentes. Educ. Soc., Dez 2008, vol.29, no.105, p.1167-1184. ISSN 0101-7330 

Ostetto, Luciana Esmeralda. Para encantar, é preciso encantar-se: danças circulares na formação de 

professores. Cad. CEDES, Abr 2010, vol.30, no.80, p.40-55. ISSN 0101-3262 

 

 O artigo “Por uma educação estética na formação universitária de docentes” 

concorreu em apontar a formação docente como um continuum que se faz indefinida e 

inacabadamente, e coloca possibilidade de uma educação estética na universidade. Discute a 

formação docente como um processo (permanente) de descobertas e rupturas, bem como um 

processo completamente imbricado à subjetividade do docente. Argumenta uma proposta de 

educação estética para a formação universitária de professores, entendendo que a experiência 

estética pode promover rearranjos subjetivos no universitário, instigando-o a pensar-se e a 

formar-se sujeito (e dono de sua própria prática), em vez de consumista de modos de ser pré-

construídos. Quanto ao artigo “Para encantar, é preciso encantar-se: danças circulares na 

formação de professores” questiona como contribuir com o processo de encantamento dos 

professores, como alimentar a sensibilidade, nos percursos da formação universitária. Expõe 

experiência com as danças circulares como caminho pelo qual o espaço de encantamento, de 

inteireza, de educação estética pode ser provocado. 

 

Tabela 04 

 

Canen, Ana e Santos, Angela Rocha dos. Construção e reconstrução multicultural de identidades docentes: 

pensando na formação continuada de coordenadores pedagógicos.,Vol. 87, No 217 (2006). 

 

O artigo relata a formação continuada de coordenadores pedagógicos a partir de uma 

perspectiva multicultural, as formas pelas quais a construção e reconstrução identitária dos 

sujeitos envolvidos na referida ação foi buscada na proposta e nos materiais elaborados, 

Palavra Chave Estética/formação 

Trabalhos encontrados 21 

Selecionados      02 

Fonte Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos – RBEP 

Palavra Chave: Formação continuada 

Trabalhos encontrados 30 

Selecionados 01 
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visando contribuir para reflexões sobre possíveis traduções do multiculturalismo para 

propostas didáticas e curriculares concretas em ações de formação inicial e continuada de 

docentes. 

 

Silva,Cecília Maria Siqueira.A dimensão estética e democrática da experiência: uma contribuição da filosofia 

deweyana para novas propostas educacionais. Vol. 87, No 217 (2006) 

  

 

O artigo indica para a pesquisa uma análise da educação como reconstrução contínua 

da experiência e aborda a perspectiva deweyana para as propostas educativas, questionando a 

prática pedagógica e suas relações com a arte. Propõe a reflexão sobre as qualidades 

educativas da experiência estética como compreensão das necessidades e condições essenciais 

sobre as quais devem ser desenvolvidas as propostas. 

 

 

Tabela 05 

 

 

Eça, Teresa Torres Pereira de. Educação através da arte para um futuro sustentável. Cad. CEDES, Abr 2010, 

vol.30, no.80, p.13-25. ISSN 0101-3262 

 

 “Educação através da arte para um futuro sustentável” é um artigo que ressalta a 

natureza holística da arte. Acentua que a educação através da arte pode, quando direcionada 

para a educação para a cidadania e para os valores, transformar o currículo e recriar a escola 

por meio de projetos transdisciplinares, quebrando as barreiras entre áreas do saber e 

proporcionando espaços únicos de aprendizagem. No entanto, para que tal aconteça é preciso 

rever e reformular os paradigmas atuais da educação e as abordagens da educação através da 

arte e, sobretudo, apostar mais na formação de educadores e professores.  

 

 

 

 

 

Palavra Chave Arte 

Trabalhos encontrados 13 

Selecionados N 01 

Fonte Centro de Estudos Educação e Sociedade - CEDES 

Palavra Chave: Arte 

Trabalhos encontrados 16 

Selecionados 01 
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Tabela 06 

 

Fonte Associação Nacional de Pós-graduação e pesquisa – ANPED 

 

 

Explanando o interesse pelos trabalhos selecionados como apoio para a pesquisa 

verificamos que estes pensam a arte como forma de mudança na formação de professores e 

apontam para os pequenos gestos cotidianos que expressam as relações de razões sensíveis 

atentas àquilo que se desloca na formação destes.  

Vale ressaltar o trabalho “Contribuições da perspectiva metodológica ‘Investigação 

baseada nas artes’ e da a/r/tografia para as pesquisas em educação”, texto que aborda 

conceitualmente a perspectiva metodológica conhecida no Brasil como Pesquisa ou 

investigação baseada nas artes, (Pba), ou Pesquisa educacional baseada nas artes, (Peba), ou 

ainda Investigação educacional baseada nas artes, (Ieba) e uma de suas formas, ou seja, a 

a/r/tografia e suas contribuições para as pesquisas em educação, a qual está presente no 

processo desta pesquisa. 

Acentuamos ainda que a pesquisa quantitativa, como mostra os dados apresentados 

nas tabelas, possibilitou identificar 31 pesquisas (teses e dissertações) e 6 artigos, trabalhos 

que, de alguma forma, abordavam a formação de professores aliada à arte. Da leitura dos 

resumos foram selecionadas para análise, 15 teses e 16 dissertações, as quais auxiliaram o 

suporte teórico para a construção deste trabalho de dissertação. Desses trabalhos, destacamos 

os autores de 3 dissertações e logo a seguir uma rápida abordagem sobre cada trabalho 

selecionado: 

 

 

 

   GT 24 

 

Educação 

e 

Arte 

Reuniões 

36ª 35ª 34ª 33ª 32ª 

Apresentados 

18 14 16 14 15 

Selecionados 

01 01 01 01 01 

GT24-2792 

Contribuições da 

perspectiva 

metodológica 

‘Investigação 

baseada nas artes’ 

e da a/r/tografia 

para as pesquisas 

em educação 

GT-1335 

Invertendo o jogo: 

a arte como eixo 

na formação de 

professores 

GT-1104 

Experiência for-

mativa em Arte:  

Contribuições 

do Pensamento de

 John Dewey para 

formação do Arte/

Educador na 

Contemporanei-

dade 

GT24-6493 

 

Arte que nos 

move: oficinas 

de formação 

inventiva de 

professores  

GT-5598 

Entre 

licenciandos e 

educantes: 

caminhos 

polifônicos 

numa formação 

inventiva de 

professores 

Marilda de 

Oliveira 

Márcia Maria 

Strazzacappa 

Hernández 

Everson M; 

Araújo Silva 
Rosimeri de 

Oliveira Dias 

Rosimeri de 

OliveiraDias 
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O trabalho de Célia Maria Siqueira Gomes, defendido na 

Universidade Católica de Santos em 2003, desenvolveu uma análise de como as ações de 

produzir, apreciar e contextualizar, tripés da Proposta Triangular da Arte, foram trabalhadas 

pelas professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental da escola estadual “Vila Zilda 

Natel” do município de Guarujá nos anos 80 e 90.  A pesquisa propôs que uma formação 

continuada para professoras polivalentes por meio de cursos, oficinas e encontros bimestrais 

com professores graduados em artes poderia contribuir para o desenvolvimento de uma 

educação mais significativa e menos fragmentada, que auxiliasse na superação das 

dificuldades dessas professoras no ensino de artes. Sua contribuição para a construção desse 

trabalho está na Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa como aporte às pesquisas. 

A tese de Antonio Costa Andrade Filho, defendida na Universidade de São Paulo em 

2011, teve como foco o processo de formação contínua de docentes da rede pública estadual 

da região de Carapicuíba e Cotia com o uso do portfólio, enquanto recurso para a formação do 

professor reflexivo. A pesquisa de campo foi realizada pela Oficina Pedagógica da Diretoria 

de Ensino de Carapicuíba, São Paulo. O universo pesquisado dialogou com o espaço da 

presente pesquisa, e apresentou propostas de um processo reflexivo com docentes de 

diferentes disciplinas, contribuindo para a definição do público alvo. 

Eliana Pereira defendeu sua dissertação na Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho”. Sua pesquisa articulou as dimensões da vida, da arte, da educação e da 

práxis política, descrevendo dois processos de formação de gestores educacionais mediados 

pelas artes visuais. Apropriou-se do ideário de Paulo Freire, Ana Mae Barbosa, Rejane 

Coutinho, John Dewey, referências que também balizaram este trabalho.  

Foi constatado, pós-processo de pesquisa, que a formação de professores passou a ser, 

cada vez mais, alvo de debates e investigações nos últimos quinze anos. A preocupação com o 

processo de aprender a ensinar ampliaram os modelos de análise e, se a princípio o foco 

centrava-se no professor em formação, gradativamente foi aparecendo considerável literatura 

de pesquisa a respeito dos professores em exercício. 

Mediante todo o levantamento e leitura dos mesmos, de modo geral pode-se 

considerar que o fazer artístico propicia à pessoa um trabalho completo, envolvendo o 

intelecto, os sentidos, a emoção e os conhecimentos adquiridos – os sedimentados e os 

mutáveis. Uma educação pautada nas artes propicia o desenvolvimento do pensamento 

artístico e da percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à 

experiência humana. A pessoa desenvolve a sensibilidade, percepção e imaginação à medida 
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que aprende a apreciar diferentes manifestações artísticas, atribuindo-lhes significado diverso 

e podendo, inclusive, transformá-las (SCHLINDWEIN, 2006). 

Compreendemos assim a importância deste trabalho relacionado à formação 

continuada de educadores sob a perspectiva da Arte, um fenômeno complexo e diverso que, 

inevitavelmente, está relacionada com o desenvolvimento pessoal e integral de cada 

indivíduo, em contribuir com respostas pertinentes ao processo de estruturação e constituição 

deste sujeito/profissional. 

 A partir dessa conjectura, uma formação alicerçada na arte para os PCNPS foi a opção 

adotada. Promover para esses sujeitos experiências estéticas incentivando-os a pensarem 

individual e coletivamente a sua própria vida e formação, inventando, imaginando e 

instituindo em seu cotidiano a serem sujeitos “para si” e consequentemente se autorizarem às 

práticas educativas criativas, prazerosas e humanizadas com seus pares e consequentemente 

inspirar-se para a prática da formação sob sua responsabilidade. 

 Tomamos como objetivo geral desta pesquisa analisar os afetamentos de uma 

formação por meio da arte proposta no contexto formativo de formadores de um NP de uma 

diretoria da zona Leste. Pormenorizando tal objetivo, ou seja, os objetivos específicos, temos: 

propor experiência estética para ponderação quanto ao papel de formador e como 

materialização da subjetividade e refletir sobre os efeitos da experiência vivenciada. 

 O propósito das mediações foi incitar os sentidos, favorecer um deslocamento entre os 

formadores e a rotina institucional, inserindo temas importantes para a formação de 

professores no contexto que atuam. 

 Portanto os métodos de investigação adotados para a pesquisa ressaltam questões que 

requerem que os pesquisados compartilhem as vivências. Uma abordagem qualitativa em que 

teorizamos a prática e praticamos a teoria num movimento constante na produção de 

conhecimento. Abrir novos espaços sem perder de vista a essência da proposta do objeto a ser 

estudado.  

A escolha foi a utilização da pesquisa educacional baseada em arte (PEBA) 

fundamentada em autores como John Dewey (1949), Elliot Eisner (1970-1980), Rita L. Irwin 

(2004-2008), mais especificamente na adoção da a/r/tografia. Esta por sua vez é uma prática 

da PEBA e uma pedagogia instituída na Faculdade de Educação da Universidade da Columbia 

Britânica, UBC, Canadá. 

Elliot Eisner (2004) afirma: 
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A escolha de uma abordagem para o estudo do mundo não é apenas uma escolha do 

que se pode dizer sobre esse mundo, mas também o que se quer e se é capaz de ver. 

Métodos definem as estruturas através das quais nós interpretamos o mundo. 

(EISNER, p.262). 

 

 Não se trata apenas de traçar um caminho sob uma visão mecanicista, em 

compartimentalizar a realidade, na busca por índices e resultados, características que 

predominam nos espaços de formação, mas solicitar uma apropriação e responsabilidade 

frente à capacidade de propor, produzir e criar dando a devida e maior importância às pessoas 

envolvidas nos processos. Inaugurar uma prática inovadora, capaz de dar significância e 

intenção aos envolvidos com uma nova forma de ser e fazer. 

 É sabido que o processo educativo é fortemente influenciado pelo desenvolvimento da 

sociedade. Neste processo, muitos conceitos são apropriados, construídos e ressignificados, 

assim também como os valores que dão sustentação ao processo educativo. Dessa forma é 

indispensável ao formador refletir sobre sua prática pedagógica e sobre os desafios 

educacionais da sociedade atual, que consequentemente compartilhará com seus pares 

presentes no mesmo ambiente de trabalho, ou àqueles atuando nas escolas. Portanto, recuperar 

o sentido integral da Educação, que vai além da mera transmissão de conhecimentos, continua 

sendo uma utopia
13

 um dos desafios dos educadores deste principio de século.  

O papel deste profissional, ou seja, o PCNP tem o compromisso de formar professores 

coordenadores
14

 (PC) das unidades escolares, bem como os professores de todas as áreas
15

. 

Para tanto entendemos que deva se comprometer em mostrar o caminho, incentivar a busca, 

bem como, em dispor de referencial teórico capaz de abarcar as diferentes visões de mundo, 

de forma que o sujeito compreenda o processo construtivo do saber humano individual e em 

sociedade como um todo. Neste contexto, buscaremos deslocar intencionalmente modos 

estabelecidos de se fazer pesquisa e conhecimentos em artes.  Uma forma de representação 

que privilegia tanto o texto como a imagem visual quando eles se encontram em momentos de 

mestiçagem ou hibridização. A pesquisa tem o intuito de inspirar ideias e coadjuvar para o 

aperfeiçoamento profissional quanto pessoal dos PCNPS em sua atuação. A produção estética 

foi contemplada como expositora das reflexões. 

                                                           
13

 O Conceito de Utopia aqui proposto busca seu referencial em Paulo Freire construído na Pedagogia do 

Oprimido – “O inédito Viável” 
14

 Atua como gestor pedagógico nas unidades escolares, com competência para planejar, acompanhar e avaliar os 

processos de ensinar e aprender, bem como o desempenho de professores e alunos. 
15

 Linguagens: Língua Portuguesa, Inglês, Arte e Educação Física; Matemática; Ciências da Natureza: Física, 

Química e Biologia; Ciências Humanas: História, Geografia, Filosofia e Sociologia; Educação Especial e 

Tecnologia educacional. 
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  Para embarcar nesta experiência foram convidados PCNPS inseridos na formação 

continuada educacional e atuantes no NP de uma diretoria de ensino da zona Leste da 

Secretaria Estadual de Educação da capital paulista. Vale ressaltar que os mesmos atuam em 

áreas distintas, e que nenhum deles é especialista em arte. 

 Os encontros foram propostos dentro do cronograma dos PCNPS que possuem horas 

de estudo no espaço que exercem a função. Foram convidados os que possuíam mais de um 

ano de exercício neste espaço. 

O resultado desta pesquisa foi divido em capítulos. No primeiro deles apresentamos os 

pesquisados, os atores, ou seja, os PCNPS, e o espaço, o cenário onde atuam para caracterizar 

particularidades desses sujeitos e discorrer sobre a atribuição primeira a eles destinada, a 

formação de professores. 

 No segundo capítulo apontamos a importância da arte na formação do sujeito e no 

terceiro capítulo um diálogo entre arte e educação. Tais capítulos embasam a escolha da 

adoção da PEBA como suporte da proposta, que compõem a estrutura do quarto capítulo.  

 O quinto capítulo relata a construção da proposta, descrevendo os caminhos 

investigativos e a descrição dos encontros com os formadores, o processo e as reflexões, bem 

como o resultado das criações artísticas. Para finalizar apresentamos as considerações finais, 

inspiradas pela trajetória vivenciada e pela arte.  
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CAPÍTULO 1 - OS ATORES E O CENÁRIO DE FORMAÇÃO.            

           

 “Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam 

o mundo”. (FREIRE, 1966) 

 

Não há como discorrer sobre uma educação de qualidade sem mencionar uma 

formação continuada de gestores e professores, que já vem sendo conceituada, juntamente 

com a formação inicial, um assunto relevante nas políticas públicas para a educação. 

Agregado a esse contexto não podemos desconsiderar outros âmbitos como aborda 

Luis Carlos Freitas: 

As circunstâncias fazem os homens, assim como os homens fazem as circunstâncias, 

mas esta dialética implica ter consciência da luta ideológica imbricada neste 

processo. O recente interesse na temática da formação de professores passa por esta 

conjuntura – bem como o descaso em que foi mantido em décadas anteriores. Daí 

ser necessário um exame crítico permanente das propostas para a área, de forma a 

desvelar os projetos políticos que estão nelas embutidos, já que estes são elementos 

importantes na escolha das ideias que chegam ou não até a escola. (FREITAS, 1992, 

p.6) 

 

Pensando neste aspecto, e cientes do nosso envolvimento com a temática quanto à 

implantação de uma formação de professores numa perspectiva crítica, acabamos aceitando o 

desafio em começarmos pelos próprios formadores a pensarem sobre a formação atrelada a 

uma realidade histórica da educação em nosso país, bem como a determinações impostas 

pelas políticas oficiais. 

Para elucidar parte desse quadro que iremos esboçar quanto ao aperfeiçoamento 

profissional dos docentes, apontaremos dados de uma pesquisa realizada pela Fundação 

Carlos Chagas
16

 sobre o tema formação continuada de docentes em estados e municípios 

brasileiros. Ela aponta dois grupos. O primeiro centra a atenção no sujeito professor e 

apresenta algumas suposições: 

 
I - uma maior qualificação dos docentes em termos éticos e políticos levarão os 

professores a aquilatar melhor sua importância social, seu papel e as expectativas 

nele colocadas, levando-os, assim, a conferir um novo sentido à sua profissão; 

II - a formação inicial dos docentes é aligeirada e precária, de modo que é central 

ajudá-los a superar os entraves e as dificuldades que encontram no exercício 

profissional, relativos à falta de conhecimentos científicos essenciais e de 

habilidades para o adequado manejo da sala de aula; 

III - os ciclos de vida profissional precisam ser considerados em uma visão ampla, 

holística, de formação continuada, na qual se consideram a experiência no 

magistério, as perspectivas que marcam as várias faixas etárias, seus interesses e 

suas necessidades. (FUNDAÇÂO CARLOS CHAGAS, 2012, p. 12) 

 

                                                           
16

 Formação continuada de professores: uma análise das modalidades e das práticas em estados e municípios 

brasileiros. Fundação Carlos Chagas. Vol. 34, Set.2012. 
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O segundo grupo mira o desenvolvimento das equipes pedagógicas das escolas e se 

subdividem, apontando a seguinte conjectura: 

 

I - aqueles que entendem ser o coordenador pedagógico (CP) o principal responsável 

pelas ações de formação continuada na escola; 

II - aqueles que buscam fortalecer e legitimar a escola como um lócus de formação 

contínua e permanente, possibilitando o estabelecimento, nela, de uma comunidade 

colaborativa de aprendizagem. (Ibid., p.12). 

 

Nenhum grupo exclui o outro. Mediante isso ao pensarmos em ações a serem adotadas 

para o exercício pleno da proposta surge necessariamente a figura do formador: 

 

[...] Esse modo recorrente de referir-se à formação continuada de professores parece 

sugerir que o “consenso discursivo” vigente está estreitamente relacionado à 

produção de conhecimento na área e às ações políticas adotadas nas últimas décadas 

em âmbito nacional e internacional (Nóvoa, 2007). Esse movimento tem levado as 

Secretarias Estaduais de Educação e Secretarias Municipais de Educação a um olhar 

mais centrado nos professores, com as políticas de formação continuada de 

professores assumindo relevância estratégica nas ações implementadas nas redes de 

ensino. Tudo isso confere um papel central aos processos educativos, chamando à 

responsabilidade professores, gestores, coordenadores pedagógicos e formadores. 

(Ibid., p.37-38). 

 

Percebe-se nas considerações o entendimento de que a formação continuada de 

professores é um dos suportes organizadores do encargo nas Secretarias de Educação, 

justamente por estabelecer viabilidade de ingerir na rotina escolar.  

O estudo ainda ressalta: 

 

Ampliar o tempo dedicado às ações de formação continuada, de modo que não se 

restrinjam às reuniões pedagógicas coletivas realizadas na escola, deve ser algo 

seriamente considerado. [...] Talvez se construísse assim um clima de confiança e 

colaboração, levando as escolas – equipe gestora e corpo docente – a experimentar 

novas práticas educacionais (submetendo-as ao debate crítico no âmbito das redes de 

ensino) e empregar as inovações divulgadas nas ações de Formação Continuada de 

Professores. (Ibid., p.84-85). 

 

Inserido neste contexto o estado de São Paulo adotou políticas educacionais que 

permitiram a coexistência de programas de desenvolvimento individual e coletivo, capazes de 

oferecer aos docentes das redes públicas de ensino aprimoramento em sua profissão por meio 

de espaços de formação. 

No ano de 1987, durante o mandato do então governador Orestes Quércia foram 

criadas as “Oficinas Pedagógicas”, atualmente denominadas “Núcleos Pedagógicos”, projeto 

implementado pela Secretaria da Educação, destacando o papel destas como locais de reflexão 

e de troca de experiências entre professores. Trata-se de um assunto relevante e está 
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diretamente associado ao papel do Núcleo Pedagógico como formador regional dos 

professores em exercício nas escolas públicas estaduais paulistas. 

Segundo Bioto-Cavalcanti (2015) a formação dos professores para que estes procedam 

de acordo com um projeto político-curricular determina inseri-los em processo de 

aprendizagem de didáticas e metodologias especificas que contemplem o currículo 

estabelecido. No entanto, estas formações almejam a multiplicação nas escolas ao passo que 

são replicadas em momentos de trabalho coletivo e na sala de aula, aliando-se a essas ações os 

cursos da EFAP e as intervenções estruturadas nas Diretorias de Ensino, especificamente nos 

Núcleos Pedagógicos. Capacitados por técnicos da Secretaria ou de fundações e universidades 

parceiras, professores coordenadores de núcleo pedagógico (PCNP) exercem a função de 

formadores dos professores coordenadores e de professores que fazem parte de sua área de 

atuação (BIOTO-CAVALCANTI, p. 36). 

O Núcleo Pedagógico – NPE - está organizado conforme disposto no Artigo 73 do 

Decreto nº 57.141, de 18 de julho de 2011, que reestruturou a Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo – SEESP. Atua em articulação com as equipes de supervisão de 

ensino e tem como atribuições: 

 

I- Implementar ações de apoio pedagógico e educacional que orientem os 

professores na condução de procedimentos relativos a organização e funcionamento 

do currículo nas modalidades de ensino; 

II- orientar os professores: 

a) na implementação do currículo; 

b) na utilização de materiais didáticos e paradidáticos; 

III- avaliar a execução do currículo e propor os ajustes necessários; 

IV- acompanhar e orientar os professores em sala de aula, quando necessário, para 

garantir a implementação do currículo; 

V- implementar e acompanhar programas e projetos educacionais da Secretaria 

relativos à área de atuação que lhes é própria; 

VI- identificar necessidades e propor ações de formação continuada de professores e 

de professores coordenadores no âmbito da área de atuação que lhes é própria; 

VII- participar da implementação de programas de formação continuada, em 

articulação com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores; 

VIII- acompanhar e apoiar reuniões pedagógicas realizadas nas escolas; 

IX- promover encontros, oficinas de trabalho, grupos de estudos e outras atividades 

para divulgar e capacitar professores na utilização de materiais pedagógicos em cada 

disciplina; 

X- participar do processo de elaboração do plano de trabalho da Diretoria de Ensino; 

XI- elaborar o plano de trabalho do Núcleo para melhoria da atuação docente e do 

desempenho dos alunos; 

XII- orientar, em articulação com o Centro de Atendimento Especializado, do 

Departamento de Desenvolvimento Curricular e de Gestão da Educação Básica, as 

atividades de educação especial e inclusão educacional no âmbito da área de atuação 

que lhes é própria; 

XIII- acompanhar o trabalho dos professores em suas disciplinas e as metodologias 

de ensino utilizadas em sala de aula para avaliar e propor ações de melhoria de 

desempenho em cada disciplina; 

XIV- organizar o acervo de materiais e equipamentos didático-pedagógicos; 
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XV- articular com o Centro de Biblioteca e Documentação, do Centro de Referência 

em Educação “Mário Covas” - CRE, e com as escolas a implantação e supervisão 

das salas de leitura; 

XVI - analisar os resultados de avaliações internas e externas e propor medidas para 

melhoria dos indicadores da educação básica, no âmbito da área de atuação que lhes 

é própria. 

 

Em relação a sua estrutura é composta de acordo com a Resolução SE 75, de 30-12-2014: 

 

§ 1º - O módulo, a que se refere o caput deste artigo, observada a amplitude máxima 

em cada Diretoria de Ensino, deverá ser distribuído na seguinte conformidade: 

1 - 1 (um) Professor Coordenador para a Educação Especial; 

2 - até 2 (dois) Professores Coordenadores para Programas e Projetos da Pasta; 

3 - até 2 (dois) Professores Coordenadores para a Área de Tecnologia Educacional; 

4 - de 2 (dois) a 5 (cinco) Professores Coordenadores para o segmento do 1º ao 5º 

ano do ensino fundamental; 

5 - de 11 (onze) a 17 (dezessete) Professores Coordenadores para as disciplinas do 

segmento do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e para as disciplinas do ensino 

médio. 

§ 2º - As disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, no ensino fundamental 

e no ensino médio, poderão contar com mais de 1 (um) Professor Coordenador, 

sendo que, no segmento do 1º ao5º ano do ensino fundamental, o acréscimo em 

Língua Portuguesa destina-se à Alfabetização. 

 

 

Para as considerações deste trabalho daremos especial ênfase em um dos princípios 

organizacionais, ou seja, formação e aperfeiçoamento contínuo de professores e gestores da 

educação básica.  

Logo, uma das atribuições do professor coordenador do Núcleo Pedagógico é o de 

promover formação para professores e professores coordenadores da unidade escolar. É nessa 

concepção que a formação dos professores envolvidos diretamente no ofício de formar outros 

professores requer um olhar para o processo de construção de sua profissionalidade, ou seja, a 

aprendizagem da docência deve abarcar não só a construção individual de formas de atuar em 

sua área específica, mas também um processo de aprendizagem organizacional coletivo, uma 

ação de identificação profissional com o conjunto de formadores de professores. 

 

O homem é um ser relacional, um ser que sempre decide o que ele é (Frankl, 2006, 

p.84) com responsabilidades sociais para consigo e os outros, necessita identificar e 

interiorizar o sentido da vida, de suas experiências, usar seu saber no cotidiano e 

desenvolver sua liberdade de escolher como viver, agir e pensar frente às situações 

apresentadas pela vida. O sujeito alcança a liberdade, quando, em seu processo de 

constituição e formação, percebe a necessidade da aprendizagem e do conhecimento 

para sua sobrevivência em sociedade. (MACHADO, 2009, p. 33). 

 

Para que o espaço organizacional transforme-se em um importante palco para 

potenciação das existências é necessário desencadear processos de identificação e que estes 
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gerem estímulos, novas conquistas e maneiras de desenvolver as atividades. Assim, o grupo, o 

trabalho, passa a firmar os suportes centrais de representação do eu para o indivíduo. 

A proposta do estudo realizado focou a formação dos PCNPS, ou seja, os sujeitos que 

compõem o NP das Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo de uma diretoria da zona 

leste, com os aportes da arte e considero que venha a contribuir para o debate sobre as ações 

dos agentes responsáveis pela formação continuada de gestores e educadores e suas 

implicações. Segundo Philippe Perrenoud (1999): ”Na implantação de qualquer proposta 

pedagógica que tenha implicações em novas posturas frente ao conhecimento, conduzindo a 

uma renovação das práticas no processo ensino-aprendizagem, a formação continuada de 

professores assume um espaço de grande importância”. 

Sabemos que a escola é uma instituição fortemente articulada com o Estado, mas há 

espaços onde podemos organizar questionamentos quanto a modelos e propormos práticas de 

caminhos diferenciados. Coube então um estudo mais aprofundado do papel dos formadores 

em seu campo de atuação que foram: “chamados a desenvolver vários níveis de reflexão que 

transcendem a prática educacional normal. Os profissionais terão de aprender a refletir sobre 

suas próprias teorias tácitas” (SCHÖN, 2000, p. 237). 

É necessário refletir a respeito desse profissional, mergulhado em uma realidade 

conflituosa, do seu papel inserido no âmbito da formação de seus pares. Para Andy 

Hargreaves (1998), o que se vive neste período é o confronto entre um mundo pós-moderno, 

pós-industrial “caracterizado pela mudança acelerada, a compreensão intensa do tempo e 

espaço, a diversidade cultural, a complexidade tecnológica, a insegurança nacional e a 

incerteza científica” (p.4). 

 Estabelecido isto, Hargreaves (1995) chama a atenção para outras dimensões 

importantes do magistério, a técnica, a ética, a política e o aspecto emocional. Indica ser 

central resgatar o prazer de ensinar e aprender, a admiração diante do novo, a satisfação por 

conseguir enfrentar novos desafios e por vencer divergências, sentimentos que foram, 

aparentemente, excluídos da escola, deixando em seu lugar a angústia, a ansiedade e a 

frustração. Nessa ótica, a formação continuada deve permitir que se viva, na profissão, uma 

experiência prazerosa, valorizada por permitir tanto desvendar novas formas de ser, pensar e 

sentir como a construção de projetos coletivos éticos para o mundo em que se vive. (p.12) 

Antonio Nóvoa aponta outros desafios que o educador é submetido para manter-se 

atualizado e desenvolver práticas mais eficientes. No tocante às formações: 
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“Embora tenha havido uma verdadeira revolução nesse campo nos últimos vinte 

anos, a formação ainda deixa muito a desejar. Existe certa incapacidade para colocar 

em prática concepções e modelos inovadores. As instituições ficam fechadas em si 

mesmas, ora por um academicismo excessivo ora por um empirismo tradicional. 

Ambos os desvios são criticáveis.” (NOVOA, 2001). 
17

 

 

Para tanto é necessário estar receptivo às novidades e explorar distintos mecanismos 

de trabalho a partir de uma análise individual e coletiva das práticas. Segundo Nóvoa, um 

bom programa de educação continuada deve se concentrar em dois pilares, ou seja, a própria 

pessoa do professor, como agente, e a escola, como lugar de crescimento profissional 

permanente: 

“O aprender contínuo é essencial em nossa profissão [...] Sem perder de vista que 

estamos passando de uma lógica que separava os diferentes tempos de formação, 

privilegiando claramente a inicial, para outra que percebe esse desenvolvimento 

como um processo. Aliás, é assim que deve ser mesmo. A formação é um ciclo que 

abrange a experiência do docente como aluno (educação de base), como aluno-

mestre (graduação), como estagiário (práticas de supervisão), como iniciante (nos 

primeiros anos da profissão) e como titular (formação continuada). Esses momentos 

só serão formadores se forem objeto de um esforço de reflexão permanente.” 

(NOVOA, 2001). 

 

 

 O autor coloca o sujeito professor como agente do aprender contínuo. Não bastam as 

políticas governamentais, o desejo à formação depende do esforço individual e acima do 

formar está o formar-se. Complementa Demo (1996, p.49) que conhecimento é a 

instrumentação mais importante de mudança. 

 Tanto o desenvolvimento pessoal quanto profissional advém do contexto onde se 

exerce a atividade, um local de ensino e aprendizagem. O esforço em se encontrar respostas 

para os problemas educativos deve nascer de reflexões partilhadas entre seus pares. 

Nóvoa afirma que só o profissional pode ser responsável por sua formação: 

 

“Não acredito nos grandes planos das estruturas oficiais. Esse é um processo pessoal 

incompatível com planos gerais centralizadores. É no espaço concreto de cada 

escola, em torno de problemas pedagógicos ou educativos reais, que se desenvolve a 

verdadeira formação. Universidades e especialistas externos são importantes no 

plano teórico e metodológico. Mas todo esse conhecimento só terá eficácia se o 

professor conseguir inseri-lo em sua dinâmica pessoal e articulá-lo com seu processo 

de desenvolvimento. Não quero tirar a responsabilidade do governo, mas sua 

intervenção deve se resumir a garantir meios e condições.” (NOVOA, 2001). 

 

 Outro ponto significativo é se pensar na construção de culturas de cooperação. 

Participar de dinâmicas mais amplas de reflexão e da intervenção no sistema de ensino é 
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decisivo para a renovação. Um esforço em se pensar a profissão em grupo, em criar-se 

espaços de partilha, promovendo a integração dos vários saberes. Elementos que compuseram 

parte do cenário de nossos atores. 

 Podemos aliar esses aspectos da formação continuada, segundo Nóvoa, com alguns 

métodos: 

 
“[...] vários programas integram essas preocupações de forma útil e criativa: 

seminários de observação mútua, espaços de prática reflexiva, laboratórios de 

análise coletiva das práticas e os dispositivos de supervisão dialógica, em que os 

supervisores são parceiros e interlocutores. Para além dos aspectos teóricos ou 

metodológicos, essas estratégias sublinham o conceito de deliberação, que por sua 

vez exige um espaço público de discussão. Nele, as práticas e as opiniões singulares 

adquirem visibilidade e são submetidas à opinião dos outros. Ao fazer isso, chama-

se a atenção para o conjunto de decisões que os professores tomam a cada instante, 

no plano técnico e moral. Em outras palavras, a articulação entre teoria e prática só 

funciona se não houver divisão de tarefas e todos se sentirem responsáveis por 

facilitar a relação entre as aprendizagens teóricas e as vivências e observações 

práticas. “(NOVOA, 2001). 

 

 

 A formação é uma ação contínua e reconstrói-se regularmente no fazer pertencente ao 

próprio sujeito, inscrita em um processo de “ser”, por meio de bagagem de vida, de histórias 

pregressas e também em um movimento de “fazer-se”, ou seja, nossos projetos, nosso 

propósito vindouro. Pondera Nóvoa: 

 

“[...] Se queremos renovar a profissão e as estratégias de formação temos de dar 

visibilidade às práticas. Isso começa no período de estágio e continua por toda a 

vida. [...]Acredito que os próximos anos serão marcados pela instabilidade e pela 

incerteza. A atitude ética não depende só de cada um de nós, mas da possibilidade 

de uma partilha efetiva com os colegas. Precisamos reconhecer, com humildade, que 

há muitos dilemas para os quais as respostas do passado já não servem e as do 

presente ainda não existem. Para mim, ser professor no século XXI é reinventar um 

sentido para a escola, tanto do ponto de vista ético quanto cultural.” (NOVOA, 

2001). 

 

 

 Desenvolver-se como ser humano deve ser uma das contribuições das formações para 

com os professores, para que compreendam a responsabilidade com a instituição e adquira 

uma atitude reflexiva a cerca de sua prática, como transmissor de conhecimento. Reforça esse 

posicionamento Nóvoa (1992, p.22), quando diz “professor é a pessoa; e uma parte 

importante da pessoa é o professor”. 

Alvo de muitas discussões, a formação dos professores suscita vários pensadores a 

compartilharem suas impressões. Muito deles compartilham o pensamento afirmando que o 

ato de ensinar é formado por um conjunto de conhecimentos, competências e habilidades que 

alicerçam a prática docente, sendo esses os saberes da ação educadora. 
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Quanto aos saberes necessários à prática educativa-crítica para a formação docente, 

Paulo Freire (1996, p.25) nos coloca que: “experiência formadora, assumindo-se como um 

sujeito da produção do saber, se convença, definitivamente de que ensinar não é transferir 

conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. 

O reconhecimento dos seus saberes ocorre quando o docente pondera sua prática como 

professor e apreende os saberes que o constituíram. Um profissional implicado com o seu 

trabalho de professor, conhecedor de si mesmo, do seu valor e das suas limitações. Esse é o 

educador reflexivo. 

 O saber engloba, assim, os conhecimentos e atitudes dos docentes como fonte primária 

de seu saber ensinar e de sua competência, são saberes plurais, compósitos e heterogêneos, 

por manifestarem tais características no próprio exercício de trabalho (TARDIF, 2002). De 

acordo com o autor: 

 

Os saberes que servem de base para o ensino, tais como são vistos pelos professores, 

não se limitam a conteúdos bem circunscritos que dependem de um conhecimento 

especializado. Eles abrangem uma grande diversidade de objetos, de questões, de 

problemas que estão relacionados com seu trabalho. Além disso, não correspondem, 

ou pelo menos muito pouco, aos conhecimentos teóricos obtidos na universidade e 

produzidos pela pesquisa na área de Educação: para os professores de profissão, a 

experiência de trabalho parece ser a fonte privilegiada de seu saber ensinar. (Ibid., 

p.61). 

 

É necessário, portanto, observar sempre as mudanças e as transformações que estão 

acontecendo, para buscarmos, como docentes, construirmos um ensino de qualidade que 

atenda às exigências da contemporaneidade, e os PCNPS estão inseridos neste contexto. 

 Para tanto, pensarmos em novas estratégias de formação para o formador indivíduo e 

formador coletivo inserido no espaço de formação de professores é fundamental na reflexão 

do trabalho pedagógico. Nesse sentido Antonio Nóvoa: 

 

As experiências mais interessantes de formação estão organizadas em torno de 

professores fortemente comprometidos com a profissão. São professores que querem 

evoluir e que se juntam com os colegas para refletirem sobre o seu trabalho. As 

sessões de formação são coordenadas por profissionais competentes e prestigiados, 

que merecem o respeito de todos. [...] A bagagem essencial de um professor 

adquire-se na escola, através da experiência e da reflexão sobre a experiência. O que 

dá sentido à formação é o diálogo entre os professores, a análise rigorosa das 

práticas e a procura coletiva das melhores formas de agir. (NOVOA, 2009, p.72) 

[Grifo do autor] 
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Ainda segundo Antonio Nóvoa (1991, p.30): “A formação continuada deve alicerçar-

se numa reflexão na prática e sobre a prática, através de dinâmicas de investigação-ação e de 

investigação-formação, valorizando os saberes de que os professores são portadores.”  

Os atores eleitos para compor o elenco apresentam sucintamente as características 

constantes na tabela abaixo: 

Tabela 07 

 Formação  

Inicial 

Tempo de 

magistério 

Entrada no 

núcleo 

pedagógico 

Experiência 

vivenciada na 

educação 

Cursos após se 

tornar um formador 

Público alvo das 

formações 

P1 Letras 21 anos 03/2013 Professora sala de 

aula e 

administrativo setor 

de pagamento 

(Recursos 

Humanos) 

Produção de 

Sequência Didática 

para resenha 

(CENPEC); 

Currículo + (EFAP) 

Professores de 

língua 

portuguesa / 

sala de leitura e 

coordenadores 

pedagógicos das 

escolas 

P2 Magistéri

o 

(CEFAM) 

Letras 

10 anos 07/2013 Professora sala de 

aula e coordenadora 

Pacto Nacional pela 

alfabetização na 

idade certa 

(PNAIC)/ Mestrado 

em Educação 

Professores sala 

de aula e 

coordenadores 

pedagógicos das 

escolas 

P3 Física 09 anos 10/2013 Professor sala de 

aula 

Mestrado em 

Educação 

Professores de 

física e 

coordenadores 

pedagógicos das 

escolas 

 

Analisando os dados estatísticos, os formadores que foram convidados possuíam 

formações diferenciadas no que tange à graduação inicial. A professora pedagoga e 

alfabetizadora (P2) e o professor de física (P3) iniciaram no magistério em um período 

relativamente próximo, com apenas um ano de diferença, ambos com um tempo considerável 

de atuação. Já a professora de língua portuguesa (P1) possui uma jornada maior que os 

demais, porém diferenciada já que este não dedicou todos os anos ao pedagógico, pois atuou 

no administrativo também.  P2 além da sala de aula experenciou a coordenação pedagógica de 

escola, enquanto P3 saiu direto da sala de aula para o núcleo pedagógico. Quanto à entrada no 

núcleo pedagógico todos foram aceitos em um período de renovação do módulo disciplinar, 

entraram em um mesmo ano em meses diferenciados, constituindo um grupo dos mais 

antigos. 

No que tange à formação continuada, P2 e P3 pontuaram a realização de mestrado, 

uma procura individual de cada um, enquanto P1 limitou-se às formações propostas pela 
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Secretaria da Educação apenas. Outro aspecto apontado é que todos compartilham a 

responsabilidade da formação do PC, sendo P2 voltada aos Anos Iniciais (1º ao5º ano) e P1 e 

P3, voltado aos Anos Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª série), constituindo o 

Ensino Básico. Além do PC há também a formação de professores, a saber: P1, formação de 

professores de Língua Portuguesa; P2, polivalentes e P3, professores de física, cada qual 

responsável pela disciplina que é habilitado. 

Esses dados nos dão uma noção dos sujeitos que estamos lidando. Possuem formações 

distintas, dedicação ao magistério mensurável em anos, apontamentos de ambientes pelos 

quais passaram, público alvo das formações que realizam, generalizado pelo cargo e ou 

função e apontamentos superficiais de cursos realizados. Tais questões são importantes e 

mediante elas podemos até fazer uma leitura: os formadores possuíam saberes variados, 

conhecimentos plurais, expectativas e ações uniformizadas pelas políticas públicas.  

Essa perspectiva racional, que tem sua importância, deve dialogar e transitar com a 

subjetividade que não se explicita tão facilmente em uma pesquisa. Para conhecer o meu 

sujeito formador requer ir além dos dados e informações fornecidas. Supõe olhar o formador 

por inteiro, reconhecer a individualidade dentro do grupo e o grupo dentro da individualidade.  

Os protagonistas dessa história possuem elos afetivos familiares, gostam de ouvir 

música, andar de bicicleta, cantar no chuveiro? Com certeza são constituídos de ações, 

escolhas, motivações e expectativas tanto em suas vidas particulares quanto profissionais.  

Compartilhando a vivência e o cenário de formação com os pesquisados, a 

pesquisadora estabeleceu como compromisso uma maneira de ser e estar no mundo, do 

inquérito, do engajamento pessoal entre o grupo e da criação de práticas para problematização 

e reflexão das práticas formativas. Para tanto a atriz principal para atuar no palco com os 

demais atores foi a arte. Uma linguagem não comum aos demais formadores, mas apropriada 

pela pesquisadora por ser especialista nesta. 

 Assim, a proposta formativa sugeriu mudança de postura a partir das interlocuções 

com o grupo de participantes e do processo de reflexão sobre o processo de formação 

continuada. Além disso, intencionamos ir além da dimensão técnica incluindo “o modo como 

se cria e se sustenta vínculos com as pessoas, em que a cumplicidade, o afeto e a sensibilidade 

se integrem e se desenvolvem nas formas de viver a profissão, de tal modo que a compressão 

e implicação se vinculem. A intuição, a improvisação e a orientação entre os sentimentos 

próprios e alheios são também parte das competências complexas requeridas pela 

profissionalidade didática, tanto dentro quanto como fora das salas de aula” (CONTRERAS, 

2002, p. 85). 
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Segundo Gerhardt (2006) essa educação do sensível deve ir além de uma sensibilidade 

aprimorada, remetendo primeiramente a uma mudança de atitudes, para viver de maneira mais 

plena e consciente, atuando de forma conjunta com as diversas manifestações do saber 

humano. Essa é a vertente dessa pesquisa. 

A investigação segue a abertura de um modo de formação com espaços de discussão 

para minimizar os medos de mudanças e bloqueios perante discursos prescritivos, comuns na 

carreira docente, e possibilitar a experiência de navegar por mares desconhecidos pela nau da 

arte, deparando-se com situações em que sinta a necessidade de rever saberes e fundamentos 

de suas “convicções” de como agir ou conduzir um processo formativo. 

Segundo Demo (1996, p.2), “educar pela pesquisa tem como condição essencial 

primeira que o profissional da educação seja pesquisador, ou seja, maneje a pesquisa como 

principio científico e educativo e a tenha como atitude cotidiana”.  
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CAPITULO 2 – ARTE E SUBJETIVIDADE 

 Reconhecemos a Arte como um amplo território de saberes, manifestando 

linguagens heterogêneas, como a literatura, o teatro, a música, a dança, as artes visuais etc., 

pertencentes a um amplo domínio cultural. Compreendemos a grandeza dessas linguagens 

para além de uma arte com juízo de valor delimitada por convenções sociais. Entendemos a 

arte como movimento do pensamento, como conhecimento. Será disposta quanto ao seu 

aporte de relação homem-mundo na formação dos indivíduos, estendendo especialmente às 

suas contribuições na e para a formação continuada do educador,  

[...] A arte é uma dessas coisas que, como o ar ou o solo, estão por toda a nossa 

volta, mas que raramente nos detemos para considerar. Pois a arte não é apenas algo 

que encontramos nos museus e nas galerias de arte, ou em antigas cidades como 

Florença e Roma. A arte seja lá como definimos, está presente em tudo que fazemos 

para satisfazer nossos sentidos. (READ, 2001, p.16). 

Para Herbert Read a arte abraça dois princípios fundamentais. O indivíduo é o 

elemento indispensável na experiência com a arte, a qual atende a dois aspectos essenciais por 

meio do contato, o qual lhe dota sentido. O tocar, no tocante a relacionar-se com o concreto, 

matérias e materiais, e o ser tocado, perceber-se afetado pelos eventos. Assim sujeito, ação e 

objeto alinham-se em uma conexão horizontal e sem hierarquia. Herbert Read no ano de 1958 

pronunciou a seguinte afirmação: “A arte é expressão. A função da arte não é transmitir 

sentimentos do artista, mas estimular modificações em nível dos sentimentos de quem 

contempla a obra de arte”. (apud Silva, s.d, p. 05). 

Percebe-se que há uma dimensão política exposta nessa ideia - política, como uma 

concepção ampliada de agir no mundo e reconhecer-se potente para isso. A relação com a arte 

apresenta-se dialogal, criadora e recriadora. Newton Duarte considera: “a obra de arte 

reelabora os conteúdos extraídos da vida, dando-lhes uma configuração que supera o 

imediatismo e o pragmatismo da cotidianidade. A obra de arte é mediadora entre o indivíduo 

e a vida” (Duarte, N., 2008, p.2) 

Dessa maneira a Arte ao agir provocando os sentimentos revela-se educadora, pois os 

sujeitos autonomamente e particularmente conseguem vislumbrar outras óticas e incorporar 

experiências tornando-as parte de si. Observar o mundo com a imposição do olhar do outro 

não condiz com uma educação estética. É nessa acepção que nos incita Farina:  

 

[...] há uma dimensão pedagógica que vive na arte. A capacidade de afetar e mudar, de 

algum modo, a nós que nos colocamos em relação a ela denuncia isso. A dimensão 

pedagógica das práticas estéticas atuais interfere em nossa percepção, em nosso corpo 
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e em nossas formas de entender o que nos acontece. Porém, não nos diz o que 

deveríamos fazer, as formas de ser que deveríamos adotar ou que rumo tomar a partir 

de tais interferências. Creio que o campo da pedagogia tem coisas a aprender com esse 

modo de fazer arte. (FARINA, 2008, p. 103). 

O propósito, na obra de arte, se assim se pode falar, transfere-se do autor, para quem a 

captou. É capaz de despertar abalo de estranheza diante do já conhecido, gerando no fruidor, a 

necessidade de reconsiderar a mensagem, conduzindo-a a uma nova área, de onde possa 

avistá-la. Desse lugar vigente é que aflora um novo homem, o qual passa a observar sob 

ângulo jamais suposto. Neste ínterim, a arte favorece ao sujeito viver afetos e experimentar 

sensações que em seu cotidiano não o faz, em razão da conformação prévia das coisas. Essas 

sensações induzem o sujeito à outra esfera de vivências e o ensinam sobre si e 

consequentemente age em sua prática. 

John Dewey (1980) reivindica para o artista o status de ser pensante já que ele 

seleciona, simplifica, classifica, abrevia e condensa de acordo com seu desejo. A arte 

aproxima-nos do universo sensível, nos capacitando em construir um elo interior e com nossa 

própria subjetividade. Assim torna-se o sujeito autor de sua própria história. Reconhecendo 

seu modo de olhar o mundo, tomando consciência de sua função e do seu lugar como 

participe na construção do mundo, das relações humanas. 

Experenciando a dimensão estética podemos entrar muito mais profundamente nesse 

mergulho de reconstrução interna, além de sermos sujeitos muito mais ativos na sua 

elaboração. E isto porque esta dimensão implica um código de símbolos ao mesmo tempo 

sensíveis e intelectuais.  

A experiência artística promove descobertas, provoca espantos, institui uma 

construção marcante dos nossos contatos sensíveis com o mundo. A arte propicia vivências, 

sensações e experiências de vida alheias, de realidades próprias ainda que inexploradas. 

Conforme Duarte Junior  

 

[...] a arte é capaz de nos abrir os olhos para maravilhas e espantos inusitados, a 

partir dos quais sempre se pode depois, evidentemente, refletir e elaborar 

conceitualmente. Contudo, para que isto ocorra, para que a arte nos abra um mundo, 

é necessária sempre uma aprendizagem, uma aprendizagem de seus códigos. Mas, 

atenção: aprende-se a ter experiências estéticas frente à arte, aprendem-se os seus 

códigos, não a partir de teorias, da filosofia ou da história da arte, mas sim no modo 

sensível, vivencial, tendo-se contínuo contato com ela. Sintetizo com um pequeno 

poema do Oswald de Andrade: “aprendi com meu filho de dez anos / que a poesia / 

é a descoberta das coisas que nunca vi”. (DUARTE, 2012) 
18
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Nesse sentido Duarte Jr. (2001, p.206) reforça: “na realidade, uma educação sensível 

só pode ser levada a efeito por meio de educadores cujas sensibilidades tenham sido 

desenvolvidas e cuidadas, (...) como fonte primeira dos saberes e conhecimentos (...) acerca 

do mundo”.  

No exercício da docência devemos considerar tais aspectos e revermos a relação de 

coautoria entre formador e formando, essencial para a construção dos saberes. Buscar então 

uma formação docente reflexiva, sensível, rever as ações. Barbosa (2004, p.51) nos coloca 

que “não é apenas o conhecimento intelectual, (...) que precisam ser revistos; também a 

afetividade, as reações emocionais, os sentimentos, (...) enfim, os elementos que compõem a 

subjetividade (...)”.  

São essas relações que estão presentes na pesquisa. O traçado de uma busca por 

respostas com os PCNPS tornou-se o próprio caminho. Momentos de trabalho, racionalização 

e vida valendo-se de sentido pelas suas complementaridades. A inserção da arte 

proporcionando conjunturas para um olhar que enxerga mais do que se julgava ser 

perceptível, colaborando na criação de sensibilidades mais enriquecidas, de sujeitos mais 

completos. 

A formação deve ainda estimular uma articulação entre teorias e prática, numa 

perspectiva crítica-reflexiva, pois o conhecimento é constantemente elaborado e reelaborado e 

está atrelado à consciência humana. Assim, na tentativa de pensarmos a nossa maneira de 

compor a educação, também produzimos soluções coletivamente.  

Uma das funções do ensino é formar sujeitos sensíveis e competentes. Competentes no 

sentido, segundo Perrenoud (2000, p.14), da capacidade de mobilizar um conjunto de recursos 

cognitivos (saberes, capacidades e informações) para solucionar com pertinência e eficácia 

uma série de situações. Atrelado a isso o formador deve despertar o desenvolvimento da 

sensibilidade, estimulando a autonomia e domínio do processo, despontando do respectivo 

pensar, uma emoção de ser, de estar no mundo.  

Para tanto, é fundamental que os sujeitos se dediquem na reconstrução de seus saberes, 

das suas práticas, das suas identidades de forma sensível, ou seja, uma nova forma de olhar, 

não fragmentada, apartada e individualizada, mas por inteiro. Concomitantemente pode-se 

discernir a singularidade inclusa no múltiplo e o múltiplo incluso na singularidade. 

Completando a ideia anterior, de acordo com Duarte Junior (1981) podemos dizer que 

a educação significa colocar o indivíduo conectado com os sentidos que transitam em sua 

cultura, para que ele possa assimilá-los e nela viver. Isso não significa que estará 

incorporando todas as informações com uma atitude passiva, ao contrário, para que se tenha 
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uma boa aprendizagem é imprescindível uma ação cônscia, integradora e transformadora da 

realidade interna e externa do indivíduo.  

Essa percepção do pensar, da expressividade inerente de cada indivíduo e a vicissitude 

de socialização acaba se manifestando por meio da arte, e é o que proporcionamos ao 

ambiente formativo da pesquisa, constituindo em seu meio, linguagens múltiplas como 

mediações para a formação de autores, de críticos, de sujeitos sensíveis. Vinculado a tudo 

isso, o ato de criar, que pode colaborar no processo de ensino aprendizagem na educação, pois 

a criação não é privilégio de artistas, está intrínseca em todos os seres, mesmo que externados 

diferentemente. Assim, criação pode ser compreendida como uma abertura contínua de acesso 

de sensações e transformação. 

 Para Faiga Ostrower
19

 (2001, p. 24) o ato criador abrange a capacidade de 

compreensão e esta por sua vez, a capacidade de relacionar, ordenar, configurar e significar, 

constituindo-se o homem um ser formador. 

Ele é capaz de estabelecer relacionamentos entre os múltiplos eventos que ocorrem ao 

redor e dentro dele. Relacionando os eventos, ele os configura em sua experiência do 

viver e lhes dá um significado. Nas perguntas que o homem faz ou nas soluções que 

encontra, ao agir, ao imaginar, ao sonhar, sempre o homem relaciona e forma. Nos 

movemos entre formas [...] De inúmeros estímulos que recebemos a cada instante, 

relacionamos alguns e os percebemos em relacionamentos que se tornam ordenações 

(OSTROWER, 2001, p.9) 

A criatividade, a liberdade de criar, é o potencial da condição de ser humano. Fayga, 

(2001) trata a criatividade como ponto central de nossa experiência vital. O processo de 

criação desponta das condições individuais e sociais, condições importantes para as 

transformações: “Consideramos a criatividade um potencial inerente ao homem, e a realização 

desse potencial uma de suas necessidades.” (Ibid., p.5). 

A autora refere-se ao homem como um ser consciente, sensível e cultural, vinculado a 

padrões coletivos, mas com desenvolvimento individual. Nas suas experiências o homem 

transforma e percebe-se nessa transformação, ressaltando daí importância do criar como 

forma de compreensão da sua formação. Na busca de ordenações e de significados reside a 

profunda motivação humana de criar. (Ibid., p.9). 

 

[...] o homem cria, não apenas porque quer, ou porque gosta, e sim porque precisa; 

ele só pode crescer, enquanto ser humano, coerentemente, ordenando, dando forma, 

criando. Os processos de criação ocorrem no âmbito da intuição. (...) toda 

experiência possível ao indivíduo, também a racional, trata-se de processos 

                                                           
19

Artista plástica Fayga Ostrower (1920-2001) foi gravadora, pintora, desenhista, ilustradora. Também foi 

teórica da arte e professora no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, além de outras universidades 

brasileiras, lecionando também nos EUA e Inglaterra.   
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essencialmente intuitivos. Intuitivos, esses processos se tornam conscientes na 

medida em que lhes damos uma forma. Entretanto, mesmo que a sua elaboração 

permaneça em níveis subconscientes, os processos criativos teriam que referir-se à 

consciência dos homens, pois só assim poderiam ser indagados a respeito dos 

possíveis significados que existem no ato criador. (OSTROWER, 2001, p.10). 

 

Criar é, por assim dizer, formar. É ser capaz de formatar algo inédito. Em qualquer 

que seja a ocupação, trata-se, nesse "novo", de novas coesões que se instauram para a mente 

humana, eventos vinculados de modo novo e assimilados em termos novos.  

É necessário que o indivíduo tenha sua sensibilidade estimulada para criar e que a 

atividade tenha significado para ele. Os valores do mundo cotidiano, foco no resultado, 

fragmentação no trabalho, diminuição do tempo útil, enfim uma produtividade exaustiva 

acaba por prejudicar a contemplação, implicando diretamente no bloqueio da sensibilidade. 

 

Como processos intuitivos, os processos de criação interligam-se intimamente com o 

nosso ser sensível. Mesmo no âmbito conceitual ou intelectual, a criação se articula 

principalmente através da sensibilidade. [...] sensibilidade é uma porta de entrada 

das sensações. Representa uma abertura constante ao mundo e nos liga de modo 

imediato ao acontecer em torno de nós. (Ibid., p. 12) 

  

Ao refletirmos sobre o conhecimento sensível nas práticas educativas podemos 

observar outras categorias que o fundamentam: a intuição, a percepção e a emoção. Abordá-

las permitirá uma reflexão a respeito do interesse de uma educação pelo sensível como um 

processo de enfrentamento do mundo e relações no limiar do racional e do emocional. 

 Nossas histórias são construídas a partir da junção de fragmentos que se relacionam 

tecendo uma rede subjetiva de significados. Surge daí novos conhecimentos tendo a intuição 

um papel significativo nessas relações: 

 

A intuição é uma faculdade misteriosa. Em depoimento de artistas e cientistas sobre 

o ato de criar, todos são unânimes em afirmar o mesmo: as idéias ou as noções 

decisivas lhes vieram intuitivamente. Todos sentiam, às vezes em momentos dos 

mais imprevistos, que estavam se aproximando de uma solução certa, mas não 

podiam explicar qual fora o raciocínio que os guiou. Com efeito, os caminhos 

intuitivos não são inteiramente racionais. Mas, para não haver nenhum mal 

entendido: tampouco são irracionais, pois em todos os momentos do conhecimento, 

o ser humano continua um ser consciente. A intuição jamais dispensa a razão. 

(OSTROWER, 1986a, p. 58).  

 

 A união da inteligência e do sensível colabora para isto, haja vista que razão e intuição 

não se potencializam de forma fragmentada. São caminhos que configuram um meio criativo 

de conhecimento, em um processo dialógico que possibilita a construção de novas 

possibilidades para diferentes situações. 
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Na procura pelo entendimento sobre si mesmo o professor deve ser estimulado em 

suas relações, quer formando ou sendo formado, “educação no sentido mais amplo, à 

formação da nossa mente pelo mundo sensível em nossa volta.” (OSTROWER, 1986a, p.60). 

Ou seja, educação não limitada à instrução escolar, mas compondo-se das coisas de como as 

percebemos no cotidiano, que reconhecemos por meio das sensações, as quais surgem e 

desaparecem continuamente. Nesta investigação o professor é envolvido com outro tipo de 

conhecer por meio da percepção. Em sua práxis deve se permitir uma aproximação dessa 

sensibilidade, ampliando as possibilidades de experiências e escolhas. 

 

[...] que é um apreender o mundo externo junto com o mundo interno, e ainda 

envolve, concomitantemente, um interpretar aquilo que está sendo apreendido. Tudo 

se passa ao mesmo tempo. Assim, no que se percebe, se interpreta; no que se 

apreende, se compreende. Essa compreensão não precisa necessariamente ocorrer de 

modo intelectual, mas deixa sempre um lastro dentro da nossa experiência. 

(OSTROWER, 2001, p. 57). 

 

 A percepção participa cotidianamente das ações pessoais, na maneira com que cada 

indivíduo se apropria do seu entorno e o torna intrínseco, portanto substancial nas práticas 

formativas.  É a forma consciente da sensibilidade, ou seja, arranjo mental das sensações de 

modo organizado. 

Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em qualquer que 

seja o campo da atividade, trata-se, nesse "novo", de novas coerências que se 

estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados de modo novo e 

compreendidos em termos novos. O ato criador abrange, portanto, a capacidade de 

compreender; e esta por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, 

significar. (Ibid., p.9). 

 

 É na percepção que as relações se estruturam que se encadeiam de formas 

significativas. O que é incorporado pelos sujeitos acaba por intervir na filtragem do que se 

pretende: desejos, impasses, carências, entre outros. 

 

[…] um modo de percepção estética em que o espectador descobre elementos do 

sentimento na obra de arte e identifica seus próprios sentimentos com esses 

elementos [...] essas percepções “enfáticas” variam de individuo para individuo, 

segundo suas emoções emotivas ou psicológicas, ou seja, a apreciação da arte, não 

menos que a sua criação, é colorida por todas as variações do temperamento 

humano.(READ, 2001, p 27).  

 

 Outro elemento indispensável no processo de apreensão de significados e de mediação 

de sentidos comunicacionais é a emoção. Aliado à razão, o sensível desenvolve processos de 

aprendizagem. Por esse âmbito os sujeitos necessitam ampliar sua experiência subjetiva que 

envolve mente e corpo, desencadeada por estímulo ou pensamento que envolve reações 
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orgânicas e sensações pessoais, na acepção de compreender-se para atingir o outro. Segundo 

Gardner: 

[...] nestes últimos anos, os cognitivistas propuseram vários modelos de como as 

emoções podem estruturar, guiar e influenciar representações mentais. Todos 

apontam para uma verdade simples – se quisermos que algo seja obtido, dominado e 

subseqüentemente usado, trataremos de inseri-lo num contexto que envolva 

emoções. Inversamente, aquelas experiências que são desprovidas de impacto 

emocional refletem um fraco envolvimento e são logo esquecidas, não deixando 

nenhuma representação mental. (GARDNER, 1999, p. 90). 

 

   

 Saber lidar com as emoções e mediá-las com o próximo é necessário para se criar 

condições para o desenvolvimento do conhecimento sensível, um aprendizado por meio da 

experiência da realidade. Gardner (Ibid., p.57) afirma que “o sensível e o intelectual não estão 

dissociados dos processos cognitivos, uma vez que o indivíduo necessita do sistema corporal, 

sensível e cognitivo para comunicar-se no mundo das ideias, das sensações e das emoções”. 

 Integrando todas essas reflexões para a transformação de uma realidade, tomando-a 

como apelo à compreensão das particularidades pessoais dos formadores, nos deparamos com 

a contribuição das experiências estéticas. Segundo Fernándes (2001, p.129) “Nessa correlação 

entre existência e pensamento, entre consciência e objeto intencionado, é que a imagem surge 

como processo de apreensão... Pela imagem outorgamos voz ao silêncio.” Complementa 

Fernándes. 

 

[...] a estética não é só um elemento integrador a mais das linguagens artísticas, 

senão que é uma práxis social que tem uma forte ingerência com as imagens de 

apresentação e representação do que pode ser considerado como os valores 

imaginários das principais idéias dos seres humanos, sejam os de justiça, liberdade, 

igualdade, paz, amor, bem ao próximo; como também, dos de ódio, guerra, terror, 

angústia, dor, desesperança, solidão, etc. (FERNÁNDES, 2001, p.129)  

 

 Ao propormos uma experiência estética para formadores, a intenção é propiciar formas 

de aprender sobre a sua realidade pessoal e profissional, munindo-os de um saber subjetivo, 

em uma relação individual de observar-se e perceber o seu entorno. 

 

[...] a estética nos dá seu particular testemunho das vivências que surgem das 

subjacências dos códigos que, originados pela realidade, advêm sobre ela de maneira 

infinita. Integram, em um mosaico, as partes de uma totalidade em contínuo 

movimento. Pela imagem e pela estética ascendemos a um modo de conhecimento 

que nos exterioriza, com sua plasticidade, uma olhada do que existe e que nem 

sempre os olhos convencionais descobrem: a consciência subjetiva do homem 

através da imagem-símbolo e da imagem-interpretação, reclamando e denunciando o 

que é humano, o possível ou impossível da razão. (FERNÁNDES, 2001, p.129.). 
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 Independente da área de conhecimento do formador é importante que se permita 

vivenciar experiências estéticas, permitindo-se interagir com a dimensão do sensível na 

formação humana. 

 A arte intensifica o conhecimento sensível, proporcionando aperfeiçoamento de 

relações interpessoais podendo também potencializar as dimensões da lógica e do racional. 

E ao integrar a própria experiência de vida nesta relação, o professor acumula diferente 

saberes, constituindo-se em um agente transformador. 

 

[...] a educação da sensibilidade estética é de fundamental importância. É uma forma 

de educação da qual apenas traços rudimentares são encontrados nos sistemas 

educacionais do passado, e que só aparece de maneira acidental e arbitrária na 

prática educativa de hoje. [...] constitui uma abordagem integral da realidade que 

deveria ser chamada de educação estética – a educação dos sentidos nos quais a 

consciência e, em ultima estância, a integração e o julgamento do individuo humano 

estão baseados. É só quando esses sentidos são levados a uma relação harmoniosa e 

habitual com o mundo externo que se  constitui   uma personalidade integrada. 

(READ, 2001, p. 8). 

 

 Essa adaptação dos sentidos ao seu meio ambiente objetivo pode ser considerada a 

função mais significativa da educação estética. As faculdades estéticas acabam auxiliando a 

exteriorização dos estados existenciais internalizados em cada indivíduo.  

Assim educar pelo e para o sensível pode ser uma tendência concebível para a 

educação. A arte propicia o desenvolvimento do pensamento e da percepção estética, que 

caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana. Acentuando 

a sensibilidade à vida consequentemente transfere-se aos processos de ensino e 

aprendizagem. De acordo com Dewey é um ato de reconstrução: 

 
[...] esse ato de ver envolve a cooperação de elementos motores, embora eles 

permaneçam  implícitos, em vez de se explicitarem, e envolve a cooperação de todas 

as ideias acumuladas que possam servir para implementar a nova imagem em 

formação. (DEWEY, 2010, p.135). 
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CAPITULO 3- ARTE E EDUCAÇÃO 

 

A experiência histórico-social tem sido um tema recorrente em boa parte da arte e da 

educação, tornando-se objeto de intensa polêmica na modernidade e se constituindo 

como um problema a ser abordado na contemporaneidade. [...] essa desqualificação 

da experiência, como condição necessária à formação humana, passa a circular nos 

diversos campos que permitem a interação entre a vida e ação consciente, dentre os 

quais a educação. A repercussão deste problema no campo da educação tem sido 

objeto de análise e estudos sobre o ensino da arte mediado pela experiência. 

Antropólogos, sociólogos e filósofos desses campos de conhecimento vêm 

discutindo, não apenas seus limites, como também as condições e possibilidades de 

se retornar a experiência como elemento imprescindível à prática do pensar na 

práxis educativa. (SEVERINO, 2016, p153-170). 

 

 A perspectiva teórica da autora nos leva a analisar os limites e as possibilidades sobre 

formas de pensar a educação e perceber sua relação com a arte. Pois a arte possibilita a 

experiência inserida em sua dimensão estética, apontando para a educação de práticas 

formativas que podem promover reflexões no sentido de propor novas maneiras de pensar o 

processo formativo dos formadores, objeto de estudo dessa pesquisa. 

Para uma melhor percepção das esferas em que esta pesquisa se desenvolve, 

consideramos ser importante uma contextualização dos espaços de educação e arte, e os 

diálogos possíveis entre eles, abrindo possibilidades de ampliação de entendimento do verbo 

educar. 

[...] pretende ser uma maneira mais ampla de se abordar o fenômeno educacional 

considerando-o não apenas como transmissão simbólica de conhecimentos, mas 

como um processo formativo do humano. Um processo que envolve a criação de um 

sentido para a vida, e que emerge desde os nossos sentimentos peculiares. 

(DUARTE, 2004, p.72).  

 

O indivíduo, inserido no processo educativo, deve se perceber como agente de seu 

meio, quer na esfera social ou escolar, permitindo-se oportunidades de se constituir um sujeito 

produtor e transformador. Assim a escola deve ser entendida como um ateliê que proporcione 

relações reais de vida entre sujeito e sociedade, focando uma formação integral. “A 

experiência não se processa apenas dentro da pessoa, não se sucede no vácuo, depende de dois 

fatores: condições objetivas e condições internas” (Dewey, 1976, p. 34).                                

 Deste modo ao pensarmos a educação nos deparamos com conceitos e visões distintas, 

porém colocando a arte como aliada ao processo. Pondera Ana Mae Barbosa 
20

 ressaltando 

essa característica na concepção de educadores: 

 

                                                           
20

 Doutora em Educação Humanista pela Universidade de Boston, Ana Mae é a autora da "Proposta Triangular", 

programa educativo desenvolvido enquanto atuava como diretora do Museu de Arte Contemporânea da 

Universidade de São Paulo (MAC-USP), cargo este que ocupou por 7 anos. 
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O último livro de Elliot Eisner, The Arts and the creation of mind (2002), é uma 

preciosidade, além de conceituações de Arte e de Educação que o tornam muito 

próximo de John Dewey e Paulo Freire. Ele estabelece uma taxonomia das visões de 

Arte/Educação ao longo do século XX. Conceitua Educação como um processo de 

aprender como inventarmos a nós mesmos. Menos confiante nas nossas invenções 

do mundo Paulo Freire nos ensinou que a Educação é um processo de vermos a nós 

mesmos e ao mundo a volta de nós. Enquanto Eisner enfatiza Imaginação Paulo 

Freire valoriza-a, mas sugere diálogos com a conscientização social. (BARBOSA, 

2004, p 48-51) 

 

 Apesar das divergências, a experiência é ponto em comum e valorizada. Ana 

Mae Barbosa (2005, p. 12) compara os conceitos de educação de Eisner
21

 e Freire
22

, 

evidenciando como este conceito se encontra com a idéia de experiência de Dewey
23

.  

Para ambos (Eisner e Freire), a educação é mediatizada pelo mundo em que se vive 

formatada pela cultura, influenciada por linguagens, impactada por crenças, 

clarificada pela necessidade, afetada por valores e moderada pela individualidade. 

Trata-se de uma experiência com o mundo empírico, com a cultura e a sociedade 

personalizada pelo processo de gerar significados, pelas leituras pessoais auto-

sonorizadas do mundo fenomênico e das “paisagens interiores”. É na valorização da 

experiência que os três filósofos e/ou epistemólogos se encontram. Se, para Dewey, 

experiência é conhecimento, para Freire é a consciência da experiência que podemos 

chamar conhecimento. Já Eisner destaca da experiência do mundo empírico sua 

dependência de nosso sistema sensorial biológico, que é a extensão de nosso sistema 

nervoso, ao qual Susanne Langer chama de “órgão da mente.” (BARBOSA, 2005, p. 

12).  

 

Para Freire (1996) a nossa compreensão do processo de conhecer é crucial para 

determinar como construímos e experimentamos o mundo, para nós e para os outros, 

enquanto Eisner destaca que é a experiência do mundo empírico que potencializa a cognição, 

ou seja, refina os sentidos e alarga a imaginação, que é o que a arte faz.  

No pensamento deweyano a educação é o real mecanismo para suscitar avanço e 

aprimoramento. Dewey (1975) interpreta que a vida não é mais que um tecido de experiência 

de toda sorte; não podemos viver sem estar continuamente sofrendo e fazendo experiências. 

Por isso a vida é toda ela uma longa aprendizagem. Vida, experiência e aprendizagem não se 
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 Elliot Eisner (1933–2014) foi um professor de arte e educação na Universidade de Stanford e um 

das principais mentes acadêmicas dos Estados Unidos. . Atuou em vários campos, tais como arte-educação, 
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22

 Paulo Freire (1921-1997) foi o mais célebre educador brasileiro, com atuação e reconhecimento internacionais. 

Conhecido principalmente pelo método de alfabetização de adultos que leva seu nome, desenvolveu um 

pensamento pedagógico assumidamente político. Para Freire, o objetivo maior da educação é conscientizar o 

aluno.  
23

No ano de 1859, nascia o filósofo John Dewey, um dos maiores pedagogos norte-americanos. Foi um dos 

pioneiros em psicologia funcional e principal nome de uma corrente filosófica que ficou conhecida como 

pragmatismo ou instrumentalismo, uma vez que para essa escola as ideias só têm importância quando servem de 

instrumento para a resolução de problemas reais. O filósofo também defendia a educação progressiva, na qual o 

objetivo é educar a criança como um todo, visando seu crescimento físico, emocional e intelectual. 
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podem separar. Simultaneamente vivemos, experimentamos e aprendemos. É nesse sentido 

que este autor considera que educação é vida, e não preparação para ela. 

Assim a educação acaba assumindo um papel importante como processo de 

comunicação, como defende Dewey (1979): “[…] toda a comunicação é semelhante à arte. 

Por consequência, pode-se perfeitamente dizer que, para aqueles que dela participam, toda a 

prática social que seja vitalmente compartilhada é por sua natureza educativa”. 

A Arte potencializa a cognição e faz parte da vida. Está presente no ensino formal 

como disciplina, mas perpassa os muros das instituições. A sua inserção na Educação é 

valiosa pela sua dubiedade, pois contribui para contrapor verdades e incertezas dentro e fora 

da escola. 

[...] meu pleito com relação à obra de arte no sistema educacional é de extrema 

importância. Na verdade, esse pleito não é mais que isto: a arte, amplamente 

concebida, deveria ser a base fundamental da educação. [...] é capaz de dar a criança 

não apenas uma consciência de que a imagem e o conceito, a sensação e o 

pensamento são correlatos e unificados, mas também, ao mesmo tempo, um 

conhecimento instintivo das leis do universo, e um padrão de comportamento em 

harmonia com a natureza. (READ, 2001, p.76).  

 

  

Elliot Eisner enunciava, já na década de 1970, que não podemos querer ensinar arte 

sem levar em consideração a apreciação e o diálogo com a obra. Naquela altura, esta 

afirmação de Eisner era uma reflexão contra as práticas escolares que se moldavam apenas a 

atividades artísticas sem tecer relações com o campo de conhecimento. A natureza 

epistemológica do ensino da arte passou a ser uma condição iminente tanto do cenário cultural 

quanto educacional. 

O autor vai além e nomeia a arte como forma intelectual exigente que evoca, refina e 

desenvolve o pensamento. Que contribui para desenvolvimento de habilidades do raciocínio 

movimentando-o por meio de apreciação e prática estética. Considera que as artes vão além 

de servir às necessidades dos indivíduos, o que possui grande importância, porém argumenta 

que pode servir como modelo para a melhoria das aspirações e práticas educacionais. 

Segundo Eisner : 

[...] aquilo que a educação pode aprender das artes, sobre a prática de educação. A 

idéia de que a educação, de diversos modos, tem algo a aprender das artes, corta pela 

raiz as nossas crenças tradicionais sobre como melhorar a prática educacional. [...] 

uma concepção de prática enraizada nas artes pode contribuir para o melhoramento 

dos meios e dos fins da educação [...] as formas de pensar que as artes evocam e a 

sua relevância para recompor a nossa concepção daquilo que a educação poderá 

tentar consumar [...] (EISNER, 2008, p. 06). 
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 Assim, a partir de tais indagações, Elliot Eisner (2008) pondera sobre as práticas 

educativas em um artigo intitulado “O que pode a educação aprender das artes sobre a prática 

de educação?” e de como as artes podem inspirar o ensino. Avalia ao sistema atual em que o 

uso das artes ao aprendizado é apenas considerado em última circunstância, ou seja, quando a 

ciência não obtém respostas satisfatórias a um problema estabelecido. 

 

A influência da psicologia na educação teve outra queda. No processo a ciência e as 

artes alienaram-se. A ciência era considerada fiável, o processo artístico não. A 

ciência era cognitiva, as artes eram emocionais. A ciência era ensinável, as artes 

requeriam talento. A ciência podia provar-se, as artes eram questões de preferência. 

A ciência era útil e as artes ornamentais. Era claro para muitos, assim como ainda 

hoje o é para muitos, para que lado pende a moeda. Tal como disse, contava-se com 

as artes quando não havia a ciência para guiar. As artes eram uma posição 

retrógrada. (EISNER, 2008, p.7). 

 A ciência é compreendida como algo credível em detrimento do processo artístico, e é 

neste contexto que Eisner concerne a necessidade de ampliação dos pontos de vista 

educacionais especialmente no campo dos valores que facultem a melhoria e aprimoramento 

da prática pedagógica. 

Há hoje uma grande cobrança para a melhoria dos resultados educacionais. Valores 

expressos em números, índices, que classificam a qualidade do ensino. Estão presentes no 

cotidiano de todos que participam do processo, professores, gestores e alunos. Um controle 

compreensível da perspectiva social, porém há que se pensar que essa produtividade 

educacional não deve limitar-se à quantificação, ranqueamento externo, na busca da 

uniformidade, mas na preocupação com satisfações intrínsecas referentes ao contexto das 

escolas, na atuação criativa dos sujeitos naquilo que poderiam fazer. Proporcionar reflexões 

sobre a educação que se está sendo oferecida.  

Podemos pensar então a Arte não mais como ornamento, mas como propulsora de 

formas de pensar que acionem na educação a atuação criativa dos sujeitos: “as ideias, as 

sensações, as habilidades e a imaginação para criar um trabalho que está bem proporcionado, 

habilmente executado e imaginativo que é independente do domínio em que um indivíduo 

trabalha” (Ibid., p. 9). Afirma ainda Elliot: 

 

[...] eu não estou encantado com a ordem de valores e suposições que conduzem a 

nossa busca de escolas melhores. Eu não tenho a certeza de que possamos caminhar 

em direção à utopia e chegar lá. Nem acredito que possamos montar uma revolução. 

O que nós podemos fazer é gerar outras visões de educação, outros valores para 

dirigir a sua concretização, outras suposições sobre as quais se possa construir uma 

concepção de prática escolar mais generosa. Isto é, apesar de eu pensar que a 

revolução não é uma opção, as ideias que inspiram novas visões, valores e 

especialmente práticas são-no. (EISNER, 2008, p.9). 
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 Para o autor, os modos diversos de pensar são pertinentes para o fazer, não apenas 

para os  estudantes mas pertinentes para todas as circunstâncias que desempenhamos, 

projetos, metodologias, vivências, entre outros aspectos. São formas qualitativas de 

inteligência enraizadas no artístico e que podem apontar ensinamentos para a educação. 

Isto posto, as artes orientam aos sujeitos a valorizarem as minúcias, a atuarem e terem 

juízos analíticos, a fiarem-se nas afeições e nas possibilidades futuras, convertendo-os 

consequentemente, inteligentes qualitativamente. 

 

[...] a capacidade de compor relações qualitativas que satisfaçam algum propósito. 

Isto é, o que um compositor compõe são relações entre um número virtualmente 

infinito de possíveis padrões de som. Um pintor tem uma tarefa similar. A 

modalidade intermédia e sensitiva difere, mas o assunto da composição de relações 

mantém-se. Para ter sucesso o artista precisa de ver, isto é, experimentar as relações 

de qualidade que surgem no seu trabalho, e de fazer juízos sobre elas. (EISNER, 

2008, p.9). 

 

  Tais juízos não se reportam ao cumprimento de fórmulas, embora se possam adotar 

estilos de trabalhos, mas, às relações manifestas no trabalho peculiar. A arte prepara a agir e 

ajuizar na falta de regras, valorizar sentimentos e variantes na estruturação do trabalho. 

Refletir a estruturação é perceber a maneira como a forma está representada, identificar os 

pressupostos que a firma, proceder e ponderar as consequências das seleções, ser capaz de 

reconsiderá-las e redefinir escolhas.  

 

[...] O trabalho nas artes cultiva os modos de pensar e sentir [...] não se pode ter 

sucesso nas artes sem tais capacidades cognitivas. Tais formas de pensamento 

integram o sentimento e o pensamento de modo que os tornam inseparáveis. Sabe-se 

que se está certo porque se sente as relações. Modifica-se o trabalho e sentem-se os 

resultados. As sensibilidades entram em jogo e refinam-se no processo [...] 

O movimento para cima e para trás do visitante numa galeria de arte, quando olha 

para uma pintura, é um exemplo de um esforço para fortalecer tanto a consciência 

focal, como a atenção à configuração. Os professores executam atividades 

semelhantes. Uma das tarefas importantes de ensinar é ser capaz de focar o 

individual, enquanto se preocupa com os padrões mais largos da sala de aula, da 

qual o indivíduo faz parte. Para complicar as coisas, estes padrões mudam com o 

tempo. O bom professor, tal como o bom cozinheiro de preparação rápida, tem que 

prestar atenção a várias atividades ao mesmo tempo, e eles fazem-no. (Ibd, p.10-11) 

 

Outro preceito que pode ser apreendido com a arte pela educação aplica-se na 

elaboração de objetivos. 

[...] tomadas de decisões racionais, a formulação de fins, propósitos, objetivos ou de 

padrões é um ato crítico. Virtualmente, tudo o que se segue depende da crença de ter 

que se ter os fins claramente definidos: logo que os fins são conceptualizados, os 

meios são formulados, posteriormente implementados e depois as consequências são 

avaliadas. Se houver uma discrepância entre a aspiração e a realização, são 

formulados novos meios. O ciclo continua até que os fins e as consequências sejam 

isomórficas. Os fins são constantemente mantidos e acredita-se que precedem 

sempre os meios. (EISNER, 2008, p.9). 
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 Eisner (2008, p.11) expôs a tendência dos nossos atos para o monitoramento e 

controle, da necessidade de se ter um pressuposto claro, e aponta: “Nas artes os fins podem 

seguir os meios. Alguém pode agir e a ação, em si, pode sugerir fins, os quais não 

precederam, mas seguiram a ação. Neste processo os fins mudam; o trabalho produz pistas 

que alguém segue”. 

Nas artes o intento final é transigente e pode ser guiado pelos meios. Destarte, a 

hesitação, o inesperado e a emoção compõem o processo. Logo os fins modificam e a ação 

impulsionam caminhos a serem trilhados. “Abrir-se à incerteza não é uma qualidade 

penetrante do nosso ambiente educacional corrente. Eu acredito que ela precisa estar entre os 

valores que nós amamos. A incerteza precisa de ter o seu próprio lugar nos tipos de escola que 

nós criamos.” (Ibid., p.11). 

Seguindo esta diretriz ideológica, consideramos a relação forma e conteúdo 

participante das ponderações das artes.  

 
De fato, a descoberta que forma e conteúdo são inseparáveis é uma das lições que as 

artes mais profundamente ensinam. Muda o ritmo de um verso de poesia e mudarás 

o significado do poema. A criação de relações expressivas e satisfatórias é o que o 

trabalho artisticamente guiado celebra. (Ibid., p.12) 

 

 Vale também para a educação a premissa que forma e conteúdo se relacionam de 

forma enredada, revelando a comunicação entre os sujeitos, os quais muitas vezes devem ser 

levados ao limite ou à superação destes. 

 Outra visão de Elliot é que nem tudo o que é conhecível pode ser articulado de forma 

proposicional. 

Os limites do nosso conhecimento não são definidos pelos limites da nossa 

linguagem. No ocidente temos uma longa tradição filosófica que promove a visão de 

que saber algo requer uma formulação daquilo que sabemos em palavras; 

precisamos ter garantias para as nossas afirmações. Mas será mesmo verdade que o 

que o que não podemos afirmar, não podemos conhecer? (Ibid., p.12) 

 

Tal perspectiva reforça a premissa que o estético não pode ser separado do intelectual 

 

[...] Dewey diz-nos que enquanto a ciência declara significado, as artes expressam 

significado. O significado não está limitado àquilo que pode ser afirmado. Dewey 

continua e diz que o estético não pode ser separado do intelectual. Para que o 

intelectual seja completo, ele tem que carregar o selo do estético. [...] (EISNER, 

2008, p.12-13) 

 

 Tais ideias devem ser mais exploradas pela educação somando-se a elas o 

direcionamento para fronteiras cognitivas, inserida na tônica da relação entre o pensamento e 

o material com que se trabalha. 
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[...] Nas artes está claro que, para um trabalho ser criado, temos que pensar nas 

constrições e despesas do meio que escolhemos usar. A flauta torna possíveis 

algumas qualidades que o violino baixo nunca vai produzir, e vice-versa. Pintar com 

aquarelas torna possíveis algumas qualidades visuais que não podem ser criadas com 

pinturas de óleo. A tarefa do artista é explorar as possibilidades do meio, de forma a 

concretizar objetivos que ele ou ela valorizam. Cada material impõe as suas 

exigências distintas e para usá-las bem temos que aprender a pensar dentro delas. 

(Ibid., p.13). 

 

 A assimilação desta relação desvenda que devemos oportunizar aprendizagens e 

pensares de modos diferentes. Propiciar novas alternativas para questionamentos de 

representação podem despertar a nossa capacidade inventiva e engendrar formas de 

experiência inéditas. 

 A motivação para o compromisso é assegurada pela satisfação, grande parte 

relacionada com os desafios que o trabalho anuncia. Na arte os motivos inclinam a ser 

sustentados pelos aprazimentos estéticos proporcionados pelo trabalho.  

 

As artes são, no fim, uma forma especial de experiência, mas, se há algum ponto que 

eu gostaria de enfatizar, é que a experiência que as artes possibilitam não está 

restrita ao que nós chamamos de belas artes. O sentido de vitalidade e a explosão de 

emoções que sentimos quanto comovidos por uma das artes pode, também, ser 

assegurada nas ideias que exploramos com os estudantes, nos desafios que 

encontramos em fazer investigações críticas e no apetite de aprender que 

estimulamos. No longo caminho estas são as satisfações que interessam 

principalmente por serem as únicas que garantem, se é que se pode garantir que, 

aquilo que nós ensinamos aos estudantes vai continuar a persegui-los 

voluntariamente, depois de todos os incentivos artificiais das nossas escolas serem 

esquecidos. É especialmente neste sentido que as artes servem de modelo para a 

educação. (Ibid., p.15). 

 

Elliot Eisner propõe assim uma concepção de educação inspirada pela arte, a qual 

apresenta formas mais apropriadas de se pensar o mundo real em que vivemos e de forma 

resumida sugere “10 lições que as artes ensinam”. (EISNER, 2002) 
24

 

1. A arte nos educa a proceder a um acertado arbítrio das relações por sua qualidade, 

não imperando o “certo” sobre o “errado”. O julgamento empírico prevalece sobre os 

regulamentos, potencializando a capacidade de ter bom senso. 

2. A arte nos ensina que os problemas podem ter mais que uma solução. 

3. A arte nos ensina a olhar sobre perspectivas múltiplas. Existem muitas facetas pelas 

quais podemos ver e interagir com o mundo. 

4. A arte nos ensina que dentro de formas complexas podemos achar a solução de um 

problema. Nossas metas são sempre fixadas para nos orientar, no entanto a  perspectiva da  

                                                           
24

 O Instituto Arte na Escola tem um arquivo disponível para download, em português, com tradução de Kevin 

Mundy, que pode ser acessado em 

http://artenaescola.org.br/uploads/boletins/edicao72/10_Licoes_que_as_Artes_Ensinam.pdf. 

http://artenaescola.org.br/
http://artenaescola.org.br/uploads/boletins/edicao72/10_Licoes_que_as_Artes_Ensinam.pdf
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mudança nas oportunidades e nas circunstâncias é uma constante. Aprender que as artes 

necessitam da habilidade de interrogar e se mutar constantemente  enquanto o trabalho vai 

fluindo é uma lição para outras partes de nossa vida que tem a mesma necessidade. 

5. A arte torna claro o fato que nem as palavras em sua forma literal ou os números 

conseguem compilar tudo que sabemos. Os limites de nossa linguagem não são definidos 

pelos limites de nossa cognição. 

6. A arte nos ensina  que as pequenas diferenças podem criar efeitos enormes. Ela 

nasce e vive nos detalhes, assim como o fazer e transformar a vida. 

7. A arte nos ensina   que podemos pensar através de um material e além dele. Todas 

as formas de expressão usam métodos que transformam o sonho em realidade a visão em 

verdade. 

8. A arte nos ensina  a falar o que não conseguimos expressar em palavras. Quando 

somos convidados e interpretar alguma coisa na vida a arte nos abre o caminho do intangível 

e lúdico pela liberdade de comunicação e expressão que ela cria enquanto o nosso olhar e do 

outro que vê sente e interpreta. 

9. A arte nos ensina  a ter experiências na vida que nenhuma outra forma vai nos 

habilitar a vivê-las. E através destas experiências começar a conhecer melhor as nossas 

capacidades e ver a vida com outros olhos. 

10 A arte nos ensina  a ver de forma lúdica a simbologia do que para o outro é 

importante. 

Eisner reflete sobre as práticas educativas, especialmente no modo como a artes 

podem inspirar a educação. Refere-se à primordialidade de ampliação do enfoque 

educacional, especialmente no contexto dos princípios que possibilitem a promoção e 

aperfeiçoamento da prática pedagógica. 

Enfim, ao tratar da relação entre as formas de pensar das artes e a educação Eisner 

extrapola o campo de conhecimento das artes sugerindo outra lógica de “ver” os fenômenos 

da educação. Outros modos de pensar a arte e a educação que considera os envolvidos- 

pesquisador/professor/artista - como sujeitos que significam e, em relação, produzem formas 

de ver. Assim a reflexão permanece e instiga investigações a respeito da docência e da 

expressão de experiências.  
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CAPÍTULO 4 - PESQUISA EDUCACIONAL BASEADA EM ARTE (PEBA) 

 

Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 

indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, 

intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não 

conheço e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 2007, p. 29). 

 

  A função de pesquisador é condição intrínseca ao profissional do conhecimento, ao 

profissional da educação, ao professor, já dizia Paulo Freire em sua obra Pedagogia da 

Autonomia. 

 Percebendo nossas atuações agregadas com nossos pareceres e com o entorno, em 

relação dialógica, encadeando uma cinesia constante de conexões, podemos amenizar 

desencantos, falta de acepção, esfacelamento, o automatismo da prática de formação. 

 A respeito disso Bruner (1991) discorre sobre as duas modalidades em que se dividem 

o conhecimento e a criação humana: a “paradigmática”, que busca a experiência sustentando-

se na prova evidência racional, investigação lógica e observação empírica e a “narrativa”, que 

está mais centrada no ser humano, em suas aspirações e carências. 

 Bruner considera que o equilíbrio entre essas duas modalidades, entre pragmatismo e 

imaginação, é essencial para uma narrativa do eu saudável e, portanto, para uma construção 

identitária ponderada.  

 Os próprios cientistas, principalmente aqueles reconhecidos na mais rigorosa tradição 

da ciência, tal como Karl Popper
25

, sinalizaram que: 

[...] Não há nenhuma via que se possa prever conduzir a boas teorias. Não há 

nenhum método. Não há nenhuma via para o sucesso. Há apenas a via da 

experimentação geral, da variação, em todas as direções. As descobertas são, 

algumas vezes, produto do gênio, outras vezes apenas do acaso. (POPPER, 1991, p. 

98) 

Popper esboçou a teoria, cujo fundamento era a ideia do racionalismo crítico, que em 

sua essência, era uma crítica ao método indutivo e à ciência. Achava que as teorias científicas 

eram passíveis de erros e críticas, não havendo assim, uma teoria da ciência que fosse eterna e 

imutável. Segundo ele o que deveria ser feito por outros estudiosos era a comprovação da 

falseabilidade das teorias científicas para elaboração de outras que poderiam resolver as 

questões propostas pela ciência. 

                                                           
25

 Karl Raimund Popper foi um filósofo da ciência austríaco naturalizado britânico. É considerado por muitos 

como o filósofo mais influente do século XX a tematizar a ciência. 
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Sendo assim uma gama de possibilidades investigativas coexiste e entre elas está a  

Pesquisa Educacional Baseada em Arte. O pressuposto fundamental para essa metodologia é 

que rompe, importuna as metodologias padronizadas e preponderantes, as quais estipulam, 

editam e orientam, idealizam e projetam o conceito de pesquisa acadêmica. As 

sistematizações são baseadas no paradigma construcionista
26

 tendo como finalidade 

compreender o mundo complexo da experiência vivida do ponto de vista daqueles que a 

vivem (SCHWANDT, 2006; VAN MANEN, 2003).  

Esta perspectiva tem como pretensão deslocar os princípios de verdade e daquilo que 

compreendemos como real e verdadeiro para constituir com um olhar analítico e 

contemporizador.  

Esse novo olhar para as pesquisas educacionais inicia-se em meados dos anos 70 na 

América do Norte onde alguns pesquisadores começaram a explorar outra forma de pensar 

metodologicamente se disseminando em diferentes países, inclusive no Brasil. 

 O entendimento da articulação entre teoria, prática e criação tornou-se um tema de 

muito interesse para arte/educadores como um meio de ampliar a compreensão de ideias e 

práticas, a partir de concepções como as de Elliot Eisner, muitos pesquisadores recorrem à 

arte como fundamento de suas pesquisas. 

Com base nessa perspectiva que olham o sujeito e a narrativa que dá conta da 

experiência, Eisner (1998, p. 283) aponta que se trata de: 

[...] abrir novas vias de pensamento sobre como chegamos, a saber, e exploramos as 

formas, através das quais o que sabemos se faz público. Tais formas, como a 

literatura, o cinema, a poesia e o vídeo se utilizaram durante anos na nossa cultura 

para ajudar as pessoas a ver e compreender questões e acontecimentos importantes. 

Em raras ocasiões se utilizaram na realização de pesquisa educativa. Estudamos o 

ensino com ferramentas estadísticas muito poderosas, mas rara vez a estudamos 

também como uma arte prática. Meu propósito é defender outros modos de ver 

como pode realizar a pesquisa em questões educativas. 

Para acionar essas novas vias é preciso aceitar a certeza que indica que o 

conhecimento só se produz a partir do raciocínio que, de forma indutiva ou dedutiva, se 

correlaciona com um suporte empírico. 

Divergente do conceito clássico de investigação científica, cujas sistemáticas são 

adotadas para atingir e assegurar um resultado preciso, exato, verdadeiro e único, as pesquisas 

baseadas em arte não se conduzem por esse escopo, abarcando em seu movimento 

investigativo a imaginação produzida pela subjetividade. 

                                                           
26

 O construcionismo procura refletir principalmente sobre as construções sociais que permeiam a vida cotidiana 

a partir das relações entre cultura, ideologia, poder, subjetividade, imaginário e representação social no que 

concerne ao entendimento que temos da realidade. 
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O que de alguma maneira movimenta todos estes caminhos investigativos é a 

convicção de que o conhecimento também pode derivar-se da experiência. Assim, analisar 

como pesquisador é compor em nosso cotidiano um elo próximo ao sentido da experiência 

como Arte. Segundo John Dewey
27

: 

 

A Arte é a mais universal e mais livre das formas de comunicação [...] é a extensão 

da função dos ritos e cerimônia unificadores dos homens [...] ela também 

conscientiza os homens de sua união com os outros na origem e no destino 

(DEWEY, 2010). 

 

Segundo Dewey a arte faz parte, ela integra os propósitos e valores da vida, nasce dos 

processos de interação entre o organismo e o meio, o que vem a chamar de experiência. 

A real “experiência”, assim concluída, é dotada de qualidade estética, concretizando-

se, de acordo com Dewey (DEWEY, 2010), sob o mesmo padrão de uma obra de arte. Tal 

“experiência” se opõe à reprodução, monotonia, ao mecanicismo, à repetição, à ausência de 

objetivo, e é integrada pela atuação da prática, da emoção e do intelecto.  

Ao mesmo tempo em que procedemos, ponderamos, compreendemos, pois elucidamos 

ideias estabelecidas, pré-concebidas. Para isso é necessário observarmos atentamente sobre 

essa ação reflexiva decorrente da prática, manter o olhar de pesquisador, pois, atento, curioso, 

imprimindo em nossa relação com nosso entorno, a qualidade estética, a poiésis
28

 de uma 

“verdadeira experiência”: 

Como artista e professora, a opção pela PEBA foi uma oportunidade para aprender e 

ensinar, como alega Elliot Eisner: 

  

Porque o trabalho de ensinar é freqüentemente insular, é fácil cair em rotinas 

familiares. Estas rotinas não conduzem a um crescimento profissional. Para o 

crescimento profissional, necessitamos, como sugeri antes, retroalimentação na 

nossa aprendizagem. Em termos mais amplos, necessitamos tratar o ensino como 

uma forma de pesquisa pessoal. Necessitamos usar as ocasiões da nossa 

performance como professores como oportunidades para aprender e ensinar. [...] 

como qualquer outra arte, aprender a forma da arte é uma aventura interminável, no 

melhor dos mundos possíveis, só termina quando nós terminamos. (EISNER, 2002. 

p.56). 

 

 Assim adotar uma investigação tendo a arte como base implicou em um repensar da 

própria noção de pesquisa, de metodologia, de subjetividade. Para entendermos melhor esse 

cultivo da arte como modo de ampliação da compreensão das próprias idéias e práticas nos 

voltaremos para algumas formas de pensamento. A primeira delas de Aristóteles: “[...] 

                                                           
27

 A publicação original da obra Arte como Experiência data de 1934. 
28

 A ação ou a capacidade de produzir ou fazer alguma coisa, especialmente de forma criativa. 
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articulou três tipos de ‘pensamento’: saber (theoria), prática (práxis) e criação (poesis), sendo 

a poesia incluída no último inclui, assim como outras maneiras de fazer arte”. (SULLIVAN, 

apud IRWIN, 2013, p.126). 

 Agregado a isso e com uma visão mais recente Irwin destaca uma sugestão de Dewey: 

“[...] uma experiência estética envolve uma continuidade clara entre ação e sujeição, esforço 

que integra o intelecto, os sentimentos e as funções práticas cujo resultado final é um tipo de 

consumação permeada de sentido, uma emoção predominante, e uma resolução prática (Ibid., 

p.126) [...] as obras de arte guardam em si o melhor exemplo de todas essas qualidades e 

poderiam proporcionar uma experiência estética (JACKSON, apud IRWIN, 2013, p.126).

 Navegando por esse território vislumbramos possibilidades e nos aventuramos a 

vivermos na fronteira da a/r/tografia: 

 

[...] caminho para quem vive nas fronteiras, para se engajar criativamente consigo e 

com outros ao reimaginar histórias de vida inseridas no tempo e através dele. 

A/r/tografia é uma forma de representação que privilegia tanto o texto como a 

imagem ao se encontrarem em momentos de mestiçagem. Mas, sobretudo, 

a/r/tografia é sobre cada um de nós, que vive uma vida de profundo significado 

realçado através de práticas perceptivas que revelam o que esteve uma vez 

escondido, criam o que não foi nunca sabido e imaginam o que nós esperamos 

conseguir (IRWIN, 2008, p. 100). 

  

 A A/R/T é uma metáfora para: Artist (artista), Researcher (pesquisador), Teacher 

(professor) e graph (grafia: escrita/representação). É uma pedagogia instituída na Faculdade 

de Educação da Universidade de Columbia Britânica, UBC, Canadá, que traz uma abordagem 

dinâmica à pesquisa qualitativa que desafiam nossas noções conservadoras de se fazer 

educação e pesquisa (SINNER;LEGGO et al., 2006). 

 Na a/r/tografia saber, fazer e realizar se fundem. Como modalidade da PEBA, segundo 

Belidson: 

 

A/r/tografia começa visualizando uma abordagem de pesquisa, engajando em uma 

investigação (as perguntas emergem continuamente, clinicamente no tempo), 

selecionando fontes da informação e idéias, e oferecendo, então interpretações com a 

abertura e a criatividade intelectuais dentro da prática, representando novos 

entendimentos textuais visualmente e/ou performativamente. A a/r/tografia é: móvel, 

momentânea, busca a intensidade na transitoriedade. (DIAS, 2013, p.25) 

 

  

Assumimos o compromisso de reunir um grupo para vivenciarmos, inseridos na 

abordagem da a/r/tografia, uma prática de PEBA. Nosso interesse foi o de aproximar sujeitos 

pela condição de pertença, de uma relação estabelecida, com o compromisso de criar práticas 

que problematizassem e refletissem a diferença de ser e estar no mundo e como formadores da 
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e para a educação. Estávamos também cientes de ser o início de um processo, pois este 

necessita de continuidade. Segundo Pinnar : 

 

Em círculos educacionais, o efeito transformativo da aprendizagem neste tipo de 

comunidade de prática é um aspecto integral de como nosso próprio Ser se relaciona 

à nossa prática educacional. Aprender diz respeito a um “curriculum” vivo, ao 

“currere” da compreensão (PINNAR, 1975, apud IRWIN, 2013, p.158). 

  

 A partir disso facilitamos um engajamento profissional para a troca de experiências 

mesmo tratando-se de formações distintas e, exceto a pesquisadora, não terem formação 

artística. 

A/r/tógrafos não são necessariamente artistas profissionais ou educadores, mas eles 

são compromissados com a investigação artística ao longo do tempo. Isto inclui o 

desenvolvimento das próprias aptidões, curiosidade e compreensão em uma forma 

artística escolhida e, enquanto professores ou aprendizes, em uma meta educacional 

(IRWIN, 2013, p.160). 

 

 

 Vale ressaltar também o aspecto da mestiçagem, que integra saber, ação e criação. 

Entre outros conceitos trabalhados na a/r/tografia está a A/r/t como mestiçagem que 

possibilita ao artista/professor/pesquisador um espaço instigador para vivências, exploração e 

transgressão de territórios. Sob uma perspectiva sóciocultural, mestiçagem (IRWIN, 2004) é 

uma linguagem de fronteira e por isso um lugar de elementos hifeinizados, complexos. 

Artistas que desejam pesquisar e ensinar encontram na A/r/tografia algo provocador para 

repensar, reviver e refazer (Irwin 2004) suas práticas estéticas pedagógicas. 

E é nessa integração que: “A/r/tografia nos ajuda na ‘experimentação’ e compreensão 

de uma coisa em relação à outra”. (RICHARDSON, apud IRWIN, 2013, p.128). Como 

mestiçagem revela a inclusão de discussão e análise de formas diferentes de relacionamento 

entre pessoas e ideias, apresentando-se como uma poderosa fonte pedagógica de 

compartilhamento de relações, entendimentos e diálogos. 

Deste modo comprometer-se em PEBA manifesta que os envolvidos estão 

concentrados em uma jornada de descoberta, de perceber-se bem como aprender sobre si 

mesmo em contato com seu próximo. Trata-se de um processo criativo e transformador, o 

qual valoriza muito mais o processo do que os resultados.  
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CAPÍTULO 5 - CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA 

 A partir do momento que ficou configurado os objetivos e os objetos dessa pesquisa, 

veio à tona duas palavras: trabalho e arte. Trabalho no sentindo da ocupação dos sujeitos da 

pesquisa, o PCNP, profissional responsável pela formação do formador no âmbito da 

educação. E a arte como mediadora desse processo, como questionadora da prática desse 

profissional da rede pública. 

 Pelo fazer, pela práxis, o homem adquire sua dimensão especificamente humana 

(BORNHEIM, 1977, p.189-90). A afirmação do professor e filósofo Gerd Bornheim, destaca 

a relação entre os homens, ato constante, que exige uma superação contínua no interior da 

relação com ou outro. A história é feita no fazer, na práxis é que está o seu ato de origem. 

 O homem no seu agir se revela um ser social e a sua manifestação acarreta em 

consequências coletivas. Inserida nessa lógica, a atividade sensível faz parte de um processo 

ininterrupto de produção de novos objetos e de existência humana, pois “os homens são 

produtos das suas representações e das suas ideias [...]” (MARX e ENGELS, 2010, p.98). 

 O indivíduo é um ser social, e suas manifestações de vida, mesmo que não apareçam 

de forma imediata, são externações e confirmações da vida social, pois a vida social e a vida 

individual não se dissociam (MARX, 2004, p.107).  

[...] O objetivo da educação, portanto, só pode ser o de desenvolver, juntamente com 

a singularidade, a consciência social ou reciprocidade do individuo. Como resultado 

das infinitas permutações da hereditariedade, o indivíduo será inevitavelmente o 

único, e essa singularidade, por ser algo que ninguém mais possui, será de valor para 

comunidade. Ela pode ser uma maneira única de ver, pensar, inventar, expressar a 

mente ou a emoção – e, neste caso, a individualidade de um homem pode 

constituir um incalculável benefício para toda a humanidade. Mas a singularidade 

não tem nenhum prático quando isolada. Uma das mais acertadas lições da moderna 

psicologia e das recentes experiências históricas é que a educação deve ser um 

processo não apenas da individualização, mas também de integração, que é a 

reconciliação entre a singularidade individual e a unidade social. (READ, 2001, p. 

6). 

 

 São nas trocas desse ser individual e social, que o homem vai ampliando e 

arquitetando seus conhecimentos. Assim a arte atua na possibilita de ampliar e enriquecer a 

capacidade de expressão e de interlocução, aperfeiçoando o desenvolvimento humano. Assim 

os caminhos investigativos foram traçados, partindo do sujeito histórico do formador. 
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5.1 – Caminhos investigativos 

 A figura do formador de professores, principalmente a de professores em exercício, 

está presente em diferentes instâncias formativas. Independentemente em qual atue, convive 

com dilemas enfrentados em sua trajetória formativa e profissional. Mediante essa inquietação 

em ser formador do formador, a investigação propôs a busca de elementos para contextualizar 

a prática e compreender esse sujeito na efetivação do papel que lhe cabe. 

[...] o objetivo da educação deveria ser entendido como a preparação de artistas. Pelo 

termo artista nem ele, nem eu, queremos dizer necessariamente pintores, dançarinos, 

poetas ou autores dramáticos. Nós queremos dizer indivíduos que desenvolveram as 

ideias, as sensações, as habilidades e a imaginação para criar um trabalho que está 

bem proporcionado, habilmente executado e imaginativo que é independente do 

domínio em que um indivíduo trabalha. O maior elogio que podemos dar a alguém é 

dizer que ele ou ela é um artista, seja como carpinteiro, cirurgião, cozinheiro, 

engenheiro, físico ou professor. As belas artes não têm o monopólio do artístico. 

(READ, apud EISNER, 2008). 

 

 Inspirados então pela experiência em formação em arte, resolvemos utilizar o 

potencial desta enquanto conhecimento a ser constituído, código a ser experienciado e fruído, 

exteriorizado e ponderado. Resolvemos utilizar o potencial desta via de conhecimento, como 

afirma Ana Mae Barbosa: 

Por meio da Arte é possível desenvolver a percepção e a imaginação, apreender a 

realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo ao 

indivíduo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a 

mudar a realidade que foi analisada. (BARBOSA, 2003, p.18). 

 

A pesquisa que desenvolvemos foi como uma forma de problematizar e formalizar um 

interesse pessoal, atrelado a uma condição coletiva. Nesse procedimento os olhares atentos 

revelariam o novo, ou poderiam ver o que outros já teriam observado ou trazer à tona o que 

pode ter permanecido velado. Realizar leituras compartilhadas com outras vozes ou dizer o 

que ainda não foi verbalizado.  

Assim, para a efetivação da proposta nos apropriamos da PEBA como modo 

provocativo de investigação com o interesse em pensar a “metodologia” como um jogo 

criativo, estético, incutido de projetos, memórias e experiências de vida. Provocar desafios 

que encerram o afinco em entender a experiência, as situações de convívio e, além disso, o 

trabalho de reflexão sistemática para proporcionar relações entre sujeitos, experimentação e 

contexto.                                                                                                                                       

 A experimentação faz parte da pesquisa, pois ao mesmo tempo em que apresenta um 
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aspecto lúdico, exercícios de liberdade ao pensar, precisa estar acompanhada da observação, 

da análise e da tomada de decisões, durante todo o processo. 

O local para a efetivação dessa experiência foi o núcleo pedagógico de uma diretoria 

de ensino da região Leste, pertencente à Secretaria da Educação do estado de São Paulo, 

universo onde a pesquisadora desempenhava o papel de PCNP de arte, compartilhando a 

função de formadora juntamente com os demais envolvidos na pesquisa, ou seja, outros 

PCNPS e fonte de suas inquietações. Vale ressaltar que além das formações individuais 

realizadas com os professores das disciplinas específicas de cada um, nos era comum preparar 

as formações do PC, compartilhávamos, portanto, saberes e experiências. 

Assim, eleito o universo da pesquisa, uma primeira análise ao entender da 

pesquisadora, para a obtenção de resultados mais significativos, seria a seleção dos sujeitos 

para compor o grupo focal da pesquisa. Um dos critérios adotados foi eleger formadores com 

exercício mínimo de um ano na função de professor coordenador, desejando-se assim uma 

apropriação mais profunda desse encargo, bem como pertencente a áreas diferentes, 

contemplando formações distintas no campo da formalidade.  

Após delimitar as características desejadas citadas anteriormente foram eleitos como 

possíveis sujeitos da pesquisa, um professor de Física, uma professora de Língua Portuguesa e 

uma de Pedagogia, pertencentes respectivamente às seguintes áreas de conhecimento: ciências 

da natureza, códigos e linguagens e alfabetização (Anos Iniciais).  

A primeira abordagem com o grupo, após a aceitação de participação, foi distribuir 

entre os integrantes um questionário semiaberto com questões abordando dados referentes à 

sua formação e atuação como professor coordenador para traçar um perfil desse profissional e 

para posteriormente entrelaçar com as outras propostas investigativas.  

Foram então agendados três encontros com a asserção da apropriação de diferentes 

linguagens, porém não as tomando como ilustrações da teoria científica, mas como processo 

de entrecruzamento articulado entre produção plástica e textual, desdobrando-se através do 

campo da produção, da exploração e da imaginação, operando entre o conceitual e o sensível, 

teoria e prática, razão e sonho. 

Como propósitos que embasam a pesquisa estão o de preservar a 

multidimensionalidade, ou seja, o conhecimento de si mesmo, de suas relações e de seu poder 

de interagir com o mundo e os outros e garantir o envolvimento efetivo e real de todos. Aliada 

a isso não podemos esquecer que a docência deve ser uma profissão efetivada em práticas 

concretas, coletivas e individuais, ativas e críticas e deve-se construir, cotidianamente, o seu 
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curso. Assim contribuições teóricas são importantes para o processo de profissionalização e 

uma melhor prática pedagógica.  

Para tanto foram pensados antecipadamente o formato das formações, bem como os 

dispositivos pedagógicos para o desenvolvimento das práticas, após análise das 

potencialidades do grupo, resultando nos temas geradores, norteadores do processo 

investigativo. 

Elegemos como diretrizes três eixos da formação de docentes, a saber: subjetividade e 

relações, tempo e espaço e currículo. Tais conexões configuram o cotidiano dos professores 

que atuam nas escolas e os formadores que atuam com esses profissionais foram convidados a 

permear esses temas de forma implícita impulsionados pela arte como forma de estímulo a 

repensar seus próprios métodos, a combater vícios educacionais, a aprimorar o trabalho em 

equipe para colaborar não apenas para o ensino/aprendizagem, como também para o 

desenvolvimento pessoal deles.  

Para cada eixo escolhido foi planejado um encontro em dias condizentes com a 

organização institucional do grupo participante, o qual tem as segundas e sextas feiras para 

dedicação aos estudos, individual ou coletivo.  

O papel por mim assumido, de pesquisadora, professora e artista, foi o de proporcionar 

aos meus educadores e educandos ao mesmo tempo, uma participação efetiva, organizando as 

experiências, indo ao encontro do pensamento de Dewey (1975) que insiste em mostrar que 

no papel do professor não cabe a omissão diante da responsabilidade de nortear o aprendizado 

de seus alunos. O mestre desempenha sua função ao planejar antecipadamente as atividades 

do grupo, ao organizar um ambiente que favoreça experiências satisfatórias à construção do 

conhecimento e que desenvolva as potencialidades do educando.  

Tal planejamento deve ser flexível a ponto de permitir a expansão das variadas 

capacidades individuais, principalmente tomando-se a PEBA como caminho, onde o 

questionamento será orientado, mas cada indivíduo fará suas alterações por meio de 

percepções e ações, que emergem as transformações, a mudanças no que foi planejado é 

considerado, pois a pesquisa permanece dinâmica, fluida e em constante movimento.   

Assim, para elaborarmos a pesquisa propusemos vivências estéticas de manifestações 

artísticas, como também experiências que facultassem a tomada de consciência do sensível, 

vendo, ouvindo e sentindo o entorno constitutivo das vivências pessoais e profissionais. Por 

meio destas práticas, planejamos ampliar o repertório dos professores/formadores, tanto em 

termos de conhecimentos sistematizados quanto em percepções sensoriais. Valemos-nos 

também do exercício da criatividade: 
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[...] a composição de novos arranjos de ideias já conhecidos, que depois de passar 

pela elaboração mental de determinada pessoa, formam algo novo, longe das ideias 

consideradas tradicionais, convencionais ou conhecidas, pertence ao conceito de 

criatividade. Dizemos, então, que criatividade pode ser um trabalho valioso e 

incessante do cérebro que busca novos padrões que transformam objetos culturais 

comuns em objetos valiosos, propiciando o alívio para a tensão enfrentada pelo ser 

humano no confronto com a vida. Com isto, não queremos dizer que o processo 

criativo é apenas um bálsamo para a alma humana, pelo contrário, para que, por 

exemplo, um adulto consiga produzir algo criativo é necessário o enfrentamento de 

processo doloroso. (OSTROWER, 2001). 

 

 Uma preocupação presente na seleção do teor artístico para composição da proposta 

formativa foi a inserção de recursos áudios visuais não com uma função ilustrativa, mas  de 

diálogo com o texto e com o  objetivo da pesquisa. 

 As falas dos formadores foram gravadas e transcritas pela própria pesquisadora. Dessa 

forma, “ao efetuar a transcrição o pesquisador tem, então, a invejável posição de ser ao 

mesmo tempo interior e exterior à experiência” (QUEIROZ, 1983, p. 84). 

As explicações, argumentações e explanações dos pesquisados no momento da coleta 

foram escutadas e reescutadas. No momento da transcrição as falas foram revividas e o 

enfoque estabeleceu-se no que foi dito ou não dito. 

Para facilitar a transcrição, bem como a leitura, foram utilizadas siglas para a 

identificação da pronúncia de cada formador, são elas: professora de língua portuguesa (P1), 

pedagoga/alfabetizadora (P2), professor de física (P3) e mediadora-pesquisadora (M). 

 

 5.2 – Primeiro encontro: o “ser”. 

 
Não extingua sua inspiração e sua imaginação; não se torne o escravo do seu 

modelo. (Vincent van Gogh)
29

 

 

A primeira reunião foi realizada no dia 25 de abril com duração de três horas.  

O formador como sujeito foi o condutor deste compromisso. Sujeitos que buscam a 

concretização das políticas de formação de uma instituição, mas sujeitos que precisam antes 

disso conhecer-se e reconhecer-se como sujeitos de relação. Um ser relacional com 

comprometimento social para consigo e os outros, carece identificar e interiorizar o sentido da 

vida, de suas experiências, de pensar frente às situações apresentadas no seu cotidiano 

profissional.  

Partindo dessa perspectiva os formadores foram convidados a apropriarem-se de uma 

sensibilidade estética por meio da relação com objetos culturais e artísticos. Ao fruir arte o 

                                                           
29 Vincent Willem Van Gogh foi um pintor pós-impressionista holandês, considerado um dos maiores de todos 

os tempos. Frase disponível em ,http://WWW.kdfrases.com/frase/118197>Acesso em 11 de setembro de 2016. 
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indivíduo relaciona-se consigo e com o contexto que o cerca, construindo um diálogo e 

percebendo-se em suas relações. 

Para tanto o encontro foi alimentado por um processo audiovisual, com a utilização de 

músicas e vídeos como propulsores de reflexões. A propositura foi em aventurar-se em outras 

linguagens, em resgatá-los da rotina diária e dialogar com outras “falas” do mundo, para dar 

sentido e significados para as coisas, o que está no âmago do ser humano. 

 

Uma vez que, o homem torna-se autor de sua própria historia e cultura, devido a sua 

condição de ser social. Portanto, Tudo que envolve a identidade e a própria 

consciência humana – aquilo que permite ao homem não apenas conhecer, como os 

animais, mas se conhecer conhecendo, o que lhe faculta transcender simbolicamente 

o mundo da natureza de que é parte e sobre o qual age – é uma construção social que 

acompanha ao longo de sua história o acontecer do trabalho humano, ao sair de-si, 

unir-se a outros e agir sobre o seu mundo e sobre si mesmo (BRANDÃO, 2009, 

p.731). 

 

Para dar início, os participantes foram convidados a sentirem uma música brasileira, 

composta pelo grupo de rock Titãs, intitulada Epitáfio. A canção eleita para a audição é 

daquelas que tocam a nossa sensibilidade e nos remete à reflexão, ou seja, é catártica
30

. A 

começar pelo título, que faz menção à mensagem exposta sobre o túmulo que certo falecido 

desejou deixar de legado aos vivos.  E nos remete a uma reflexão sobre nossa passagem pela 

vida terrena e a nossa rotina diária e qual legado queremos deixar de vivos para vivos. 

Como formadores dedicamos horas ao trabalho e nos relacionamos com muitas 

pessoas. Como é esse tempo de dedicação às formações e qual o nosso comprometimento 

social com os sujeitos envolvidos? Compartilharmos nosso melhor com os nossos pares? Será 

que aceitamos a nós e as pessoas como elas realmente são?  

Foram esses questionamentos desejados de serem despertados por meio da canção, 

para que o nosso epitáfio seja a realização de nossos desejos que o “eu lírico” da letra da 

canção, infelizmente, não realizou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

  Do grego "kátharsis" é uma palavra utilizada em diversos contextos, como a tragédia, a medicina ou a 

psicanálise, que significa "purificação", "evacuação" ou "purgação". Segundo Aristóteles, a catarse refere-se à 

purificação das almas por meio de uma descarga emocional provocada por um drama. 
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Foto 1 – PCNPS em formação: apreciação da música Epitáfio. 

 

 

Fonte: acervo da autora 
 

Foi projetada na parede sob um fundo neutro ressaltando a melodia e letra e não com 

imagens pré-estabelecidas para não configurar mera ilustração. 

 

Devia ter amado mais 

Ter chorado mais 

Ter visto o sol nascer 

Devia ter arriscado mais 

E até errado mais 

Ter feito o que eu queria fazer 

 

Queria ter aceitado 

As pessoas como elas são 

Cada um sabe a alegria 

E a dor que traz no coração 

  

                                                                             O acaso vai me proteger 

Enquanto eu andar distraído 

O acaso vai me proteger 

Enquanto eu andar 

 

Devia ter complicado menos 

Trabalhado menos 

Ter visto o sol se pôr 

Devia ter me importado menos 

Com problemas pequenos 

Ter morrido de amor 

 

Queria ter aceitado 

A vida como ela é 

A cada um cabe alegrias 

E a tristeza que vier 

 

O acaso vai me proteger 

Enquanto eu andar distraído 

O acaso vai me proteger 

Enquanto eu andar 

 

Devia ter complicado menos 

Trabalhado menos 

Ter visto o sol se pôr 
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A música tem como função atingir o ser humano em sua totalidade. Toca as emoções, 

proporciona sentimentos, atinge a afetividade. Atua também no processo cognitivo e de 

aprendizagem, contribuindo para introjeção de regras e sociabilidade. Características estas 

que inseridas na formação ampliaria e facilitaria a comunicação, pois possibilitaria aos 

indivíduos a ouvir e escutar de maneira mais ativa e refletida. 

As reações foram positivas, a música agradou e proporcionou reflexão a respeito da 

vida e dos caminhos trilhados por cada um deles até aquele momento de convite a esta 

introspecção.  

Em seguida, ainda embalados pela melodia que certamente invadiu seus pensamentos, 

assistiram a um curta-metragem brasileiro do gênero documentário com duração de 13 

minutos, escrito e dirigido por Jorge Furtado do ano de 1989 intitulado “Ilha das flores” 
31

. 

“(...) determinadas experiências culturais, associadas a uma certa maneira de ver 

filmes, acabam interagindo na produção de saberes, identidades, crenças e visões de mundo 

de grandes contingentes de atores sociais” ( DUARTE,2002,p. 19). 

É nessa perspectiva que adotamos o cinema no contexto da mídia-educação. Ou seja, o 

cinema como instrumento, meio de expressão de pensamento e sentimento, o qual pode 

colaborar na construção de novos olhares. A utilização do curta foi adotada como forma de 

educar a visualidade, como artefato cultural, como uma janela para manifestar a capacidade 

humana, facultando uma correspondência com a fantasia vivida simbolicamente, por meio de 

emoções compartilhadas entre os sujeitos expostos ao filme. Além disso, a relação do público 

com o filme propicia o compartilhamento de reações, na tentativa de entendimento dos 

olhares e reações diante dele. 

Figura 1- Cartaz do filme Ilha das Flores 

 

 

Fonte: Isle of Flowers (1989) - IMDb
32 

                                                           
31

 Ilha das Flores é um curta metragem brasileiro, uma obra de ficção, escrito e dirigido pelo cineasta Jorge 

furtado em 1989. De forma ácida e com uma linguagem quase científica, mostra como a economia gera relações 

desiguais entre os seres humanos. 
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Figura 2 e 3 - Cenas do filme Ilha das Flores. 

 

 

  

Fonte figura 2: Culturamix
33

 

Fonte figura 3: CINEUM
34

 

 

Ilha das Flores é um curta sobre a sociedade de consumo, a fome, a pobreza e as 

desigualdades sociais, a liberdade, trazendo indagações para todos nós educadores. 

Mas o foco para a pesquisa foi ressaltar as relações entre a sociedade, enfatizando as 

diferenças e similaridades entre ela, destacando o ser humano, o qual possui um encéfalo 

altamente desenvolvido e um polegar opositor, mas cujos destinos e ações são altamente 

diferentes. Observamos sob a perspectiva da desumanização do ser humano e da convivência 

dos sujeitos. O filme foi impactante e contribuiu para as considerações realizadas 

posteriormente a partir de algumas indagações colocadas pela mediadora: como conduzir a 

formação proporcionando ao formador não apenas a decodificação ou acesso a um 

conhecimento imposto pela instituição, mas proporcionando reconhecimento do eu e do outro, 

das relações entre os sujeitos, para analisar a realidade a sua volta? 

As experiências áudios-visuais trouxeram à tona tais questionamentos sobre 

subjetividade e relações, foco do primeiro eixo. O grupo manifestou-se e teceu suas 

considerações: 

P3: “[...] a gente podia pensar assim: a Secretaria da Educação faz uma comanda e dá 

pra mim. Mas eu tenho um cérebro. Então eu chamo o professor aqui, chamo o coordenador, 

propulsiono as relações. Quando chamamos esses profissionais não podemos esquecer que vai 

haver uma relação. E qual é essa minha relação com esse professor? E esse professor também 

pode estar pensando no epitáfio dele? Ele também é um ser humano, um indivíduo que pensa 

diferente de mim muitas vezes, enfim é isso.” 

                                                                                                                                                                                     
32

 Disponível em <  http://www.imdb.com/title/tt0097564/ > Acesso em setembro de 2016. 
33

Disponível em < http://www.culturamix.com/cultura/filmes/ilhas-das-flores/> Acesso setembro de 2016. 
34

 Disponível em <http://cinemacineum.blogspot.com.br/2015/04/cinema-gaucho.html> Acesso setembro de 

2016. 

http://www.imdb.com/title/tt0097564/
http://www.culturamix.com/cultura/filmes/ilhas-das-flores/
http://cinemacineum.blogspot.com.br/2015/04/cinema-gaucho.html
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Nesta afirmação houve claramente a influência do áudio-visual na construção do 

pensamento, a relação em cadeia do curta Ilha das Flores, bem como o epitáfio da canção dos 

Titãs. 

Inserido nesta relação veio à tona os encontros com os professores nas formações: 

 P1: “A base de nossas formações é silogismo, porque quando se fala - vamos refletir 

sobre a prática - é pra você comentar pra que eu direcione seu raciocínio. O professor não tem 

liberdade para pensar, como nós não temos. Olha a fala que a secretaria dá pra nós: Que nós 

somos multiplicadores, quem multiplica não muda.” 

 P3: “A ação você até pode, se for o resultado (pausa). Por que a Secretaria não tem 

avançado nos resultados no ponto de vista dela? Porque apesar de todos os esforços não 

consegue fazer com que o professor siga a comanda, faça o que ela espera. A gente reflete, 

reflete, reflete, mas quantos de nós conseguimos com que o professor faça?”. 

Agregado a isso foi ressaltado a postura deste professor de não agir como forma de 

protesto ao sistema, uma espécie de greve silenciosa. Uma liberdade que o professor pensa 

que tem, já que este não tem escolha, pois é um funcionário público. Neste aspecto pondera 

Gimeno Sacristán: 

 

Toda a política educativa é de alguma forma, uma sugestão e uma imposição de 

práticas, tanto maior quanto mais intervencionista for nos processos pedagógicos e 

quanto menos capacidade de contestação, réplica e participação tiverem os 

professores. O valor condicionante de todas as práticas concorrentes é, em termos 

gerais, inversamente proporcional à autonomia dos docentes, ao nível da sua 

formação e ao grau de organização coletiva. (GIMENO SACRISTÁN,1999, p.74). 

 

Percebemos aqui um entendimento que a ação docente acaba sendo condicionada pelo 

sistema educativo e pela organização do espaço onde atuam profissionalmente. Mesmo que na 

prática haja espaço para decisões individuais, ela é maneada por normas coletivas e por 

regulamentações organizacionais. Ainda segundo o autor: 

Esta dependência dos profissionais relativamente ao meio socialmente organizado em 

que desenvolvem o seu trabalho apresenta conflitos manifestos e latentes nos 

professores, porque nem sempre as exigências coincidem com as interpretações 

pessoais. E é neste terreno que se detecta o vazio mais preocupante para o 

desenvolvimento profissional dos docentes, quando se esquece a necessidade de 

transformar as situações de trabalho como condição para mudar a prática de ensino 

(Ibid., p.72) 

 Ao se tocar no assunto liberdade veio à memória de um professor a frase que encerra 

o curto-metragem: liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém 
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que explique e ninguém que não a entenda. Frase de Cecília Meireles, pontuado pela 

professora de Língua Portuguesa, extraído do livro "Romanceiro da Inconfidência”.
35

 

Voltando novamente quanto a tornar-se um professor, na esfera pública, levantou-se 

um dilema:  

 P1:“Mas se você for pensar e fizer uma analogia, hoje, noventa por cento da rede está 

aqui por falta de opção. A maioria queria ser outra coisa e não consegue e veio para a rede. Aí 

você tem um profissional da educação, mas não professor, porque não fez opção em ser 

professor.” 

O curta-metragem voltou a participar da discussão sendo citado pela pesquisadora 

utilizando a cadência do filme para fomentar o assunto. Exemplificou que um cidadão 

formou-se em engenharia civil. Esse engenheiro não conseguiu um emprego na construção. 

Esse engenheiro precisava sobreviver. Esse engenheiro tornou-se professor. Esse professor 

constituiu-se funcionário público. Há relações o tempo inteiro, escolhas pessoais. E ele chega 

até nós. E como acontece essa correspondência de formador para formador? Pontuou P1: “Ele 

só vai aplicar aquilo que vê aqui se ele acreditar. Se não vai ser só mais um momento de 

formação. Só comanda não vai ser o suficiente para que aconteça na prática.” 

Essa relação da confiança também foi reportada para o papel de quem forma pela voz 

da professora polivalente. 

P2: “Enquanto professora eu não reconhecia o ATPC como momento de estudo. 

Quando me tornei coordenadora de escola e tive formação com as PCNPs, eu percebi uma 

formação diferente e comecei a questionar a minha prática em sala de aula. Passei a acreditar 

muito nas formações e comecei a utilizar o ATPC para formação. Quanto mais textos e mais 

discussões mais feliz me sentia. Eu não tinha todos envolvidos, era angustiante. Como nas 

formações que fazemos aqui no núcleo, se chamamos cinquenta, ao menos cinco têm que 

acreditar nessa formação, eu acredito nisso.” 

Ainda no campo dos vínculos levantaram a questão do convívio professor aluno e 

relembraram de quando eram estudantes: 

P1: “[...] Por que no meu tempo eu me esforçava para aprender as coisas? Porque eu 

tinha uma expectativa sobre mim e eu queria retribuir. E hoje o aluno, ele não consegue ter 

isso, ele não tem motivação para retribuir, porque o professor não tem afeto para dar na 

quantidade que ele necessita.” 

                                                           
35

 A obra Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles, foi publicada em 1953, e escrita na década de 1940. 

Nesse livro, por meio de uma hábil síntese entre o dramático, o épico e o lírico, há um retrato da sociedade de 

Minas Gerais do século XVIII. 
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A motivação do aluno em se esforçar além do limite dele é o desejo de retribuir o afeto 

que ele recebe, finalizou a professora após essa colocação: 

P1: “Hoje nós não temos professores com reserva emocional para poder amar o outro. 

Como ele não tem essa reserva, ele não consegue amar o aluno. Se você não consegue amar, 

você não consegue ensinar. Porque a aprendizagem não se dá primeiro pelo amor? Primeiro 

você conquista pelo afeto e depois você ensina.”  

Essa carência afetiva foi ressaltada também em associação aos coordenadores e 

professores que também frequentam as orientações. Nessa frase revela-se o sentimento quanto 

a esta questão:  

P1: “Eu acho que todo mundo tá nessa carência aí. Porque a gente não pode dar o que 

a gente não tem.” 

Para esquadrinhar ainda mais as afetações do grupo, houve a inserção da arte 

dadaísta
36

, na literatura e nas artes plásticas. A escolha por esse movimento foi por ser este 

um reflexo da perspectiva diante das consequências emocionais trazidas pela Primeira Guerra 

Mundial: sentimentos de revolta, de agressividade, de indignação, de instabilidade. Elementos 

comuns no cotidiano do professorado. Agregado a esse contexto os dadaístas mostraram que é 

possível dizer não à monotonia e, com bom humor, intuição e inteligência, quebrar cadeias 

rígidas de pensamento. 

Assim foi proposta para o grupo uma imersão em obras dadaístas de artistas como 

Marcel Duchamp, Man Ray, Piero Manzoni e Magritte com o propósito de despertar uma 

ponderação inspirada em um dos objetivos do dadaísmo o qual consistia em fazer com que os 

indivíduos refletissem sobre o cotidiano, olhassem as coisas de sempre com novos olhos.  

 

 Figura 4 - A fonte urinol (1917)- Marcel Duchamp        Figura 5 - Roda de bicicleta (1913) – Marcel Duchamp      

                                                                                                                                         

                                                                    

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp 

                                                           
36

 O dadaísmo foi um movimento artístico que surgiu na Europa (cidade suiça de Zurique) no ano de 1916. 

Possuía como característica principal a ruptura com as formas de arte tradicionais. Portanto, o dadaísmo foi um 

movimento com forte conteúdo anárquico. O próprio nome do movimento deriva de um termo inglês infantil: 

dadá (brinquedo, cavalo de pau). Daí observa-se a falta de sentido e a quebra com o tradicional deste movimento. 
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Figura 6 – Man Ray: Presente (1921)                      Figura 7 – Piero Manzoni: Latas de merda do artista (1961) 

                                                     

 

                                          Figura 8 – Rene Magritte: Ceci n’est pas une pipe ( 1929) 

 

Fonte figuras 6,7 e 8: https://br.pinterest.com 

 

 Lemos as obras e refletimos inspirados pelas palavras de Ostrower: 

Nesse protesto, os dadaístas não perdoaram nada. Procurando desmascarar a 

hipocrisia da civilização ocidental e mostrar-lhe sua verdadeira face de brutalidade, 

os artistas visavam a chocar deliberadamente o “bom gosto” das pessoas e sua 

‘racionalidade neutra’, com obras que subvertessem as formas convencionais. 

(OSTROWER, 1995, p.181). 

O olhar a princípio foi de estranhamento, e aos poucos mergulhando em uma leitura 

direcionada foram apreciando a expressão artística e recuperando o sentido.  

Das obras apreciadas a que chamou mais a atenção foi lata de Piero Manzoni, onde o 

autor nos projeta algo trivial e inusitado. Serviu para quebrar as percepções diárias e 

possibilitou pensarmos de uma maneira diferente os objetos cotidianos na escola e dar a eles 

novos significados. Comentou P1: “O inusitado deveria fazer parte das relações. Surpreender 

os sentidos é interessante. Compreender o incompreendido. É a cara das nossas escolas e do 

núcleo também.”  

Chamamos a atenção que a arte, como produto do conhecimento humano, tem a 

capacidade de construir relações, mesmo onde parece não haver. Quais as relações possíveis 

entre a roda da bicicleta e o banco? O pensamento cartesiano e mecanicista não conseguiria ir 

https://br.pinterest.com/
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além dos objetos em si. Sair desse território delimitado contextualizando artisticamente leva a 

uma reflexão mais complexa, criam-se novas possibilidades de formação. 

Já a obra de Magritte foi a mais próxima do grupo, já haviam visto e relacionaram a 

famosa frase: ”Isto não é um cachimbo” com “Isto não é uma formação” – comentário sobre o 

processo, fazendo um comparativo com a experiência que estavam vivenciando com as 

vivências anteriores no tocante às próprias formações. 

Outro ponto de interesse desse movimento era a proposta de atuação interdisciplinar 

entre artistas plásticos e poetas, como possibilidade de renovação da linguagem criativa. 

Assim, todos podiam ter vivência de vários campos ao mesmo tempo, trocando técnicas ou 

combinando-as.  

Ponderou P3: “Ainda há uma resistência em trabalhar a interdisciplinaridade, Às vezes 

se trabalha de forma equivocada, ainda cada um continua no ‘seu quadrado’, não há um 

envolvimento harmoniosos das disciplinas. E como vimos já hoje a vida é uma constante 

relação. As orientações aqui podem ser trabalhadas assim também. Que acham da ideia?”. 

A partir dessas intervenções foi proposto ao grupo a confecção de um poema dadaísta, 

receita oferecida por Tristan Tzara.
37

. Consiste em, a partir da seleção de um texto, de um 

artigo de revista ou jornal, recortar palavras que despertem a atenção do olhar e recortá-las. 

As palavras selecionadas são então colocadas em um recipiente para serem sorteadas e 

retiradas uma a uma. São então coladas na sequencia que são retiradas do receptáculo. A 

composição do texto surge espontaneamente, o poema aparecerá com o autor, com 

originalidade e aparentemente incompreensível. 

Percebeu-se o envolvimento e a seriedade no processo, pois selecionaram com atenção 

as palavras, colaram-nas pensando também na forma visual do poema e na leitura ritmaram a 

poesia que penetrou nos ouvidos atentos de todos que ali estavam. Além disso, entenderam a 

proposta interessante como prática para formação, bem como para sala de aula, o olhar do 

formador presente, conjunção do artista e professor. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Tristan Tzara, cujo verdadeiro nome era Samuel Rosenstock, nasceu em Moinesti, na Romênia, em 16 de abril 

de 1896. Conhecido principalmente como um dos fundadores do Dadaísmo, um movimento revolucionário 

niilista nas artes. Seus trabalhos maduros começou com L'Homme approximatif (1931; "O homem aproximado") 

e continuou com Parler Seul (1950; "Falando Alone") e La Interieure Cara (1953; "A face interna").  



85 
 

Foto 2                                                                              Foto 3 

  

Foto 4                                                                                         Foto 5 

                        

Fotos 2, 3, 4 e 5 – PCNPS em formação: processo de construção da poesia dadaísta. 

Fonte – acervo da autora 

 

Cada participante elaborou seu poema e ao final verbalizou a poesia sendo registrada 

em vídeo. As produções seguem abaixo e ao lado delas está transcrito: 

Foto 6 – Poesia dadaísta do PCNP P3. 

 
 

 

 

filho Lula seus basta para 

bancos responsabilidades falar minha 

população país de pai deixou 

atento brasileiros financiamos não casa minha 

ficar planos Brasil muito universal educação 

mudou caminho 
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Foto 7 – Poesia dadaísta da PCNP P2. 

 

 
 

Foto 8 - Poesia dadaísta da PCNP P1. 

 

Fonte fotos 6, 7 e 8 – acervo da autora. 

Apesar da aleatoriedade da sequencia das palavras ao final houve surpresa entre eles, 

pois viam sentido no poema. Fala de P1: “Embora a proposta seja eliminar a construção 

gramatical e ficar sem lógica, esses poemas ainda assim fazem sentido, vejo significado, pelo 

menos para mim.” 

Foi dada nessa experiência literária, ênfase na voz , como afirma Eisner: 

 

{...} outra razão para enfatizar a voz e outros tropos não é uma pretensão de 

recarregar a linguagem para que seja "humanística" ou "artística"; pretende servir 

interesses epistemológicos. O que buscamos, assim como o que vemos ou dizemos, 

está influenciado pelas ferramentas que sabemos como utilizar e julgamos 

adequadas. A linguagem de proposições, essa linguagem fundamental para as 

ciências empíricas {...} não pode imitar a impressão da vida do sentimento. Para que 

o sentimento se comunique, deve-se utilizar a linguagem das artes, porque através da 

forma como se manifesta um símbolo esse sentimento adquire vida real. Portanto, o 

objetivo de explorar plenamente a linguagem é uma forma de se fazer justiça àquilo 

que se viu, é uma forma de ajudar os leitores a alcançar o saber. (EISNER, 1998, 

p.18) 

 

 

descalabro perigosamente ingredientes 

irresponsabilidades detrimento Congresso Brasil 

tristemente fartamente contrariou natureza o futuro 

governo explosão evidentes discurso desastrada ciência 

derrotas história liberal constituição beneficia maldita 

trilhos 

Dependência 

comprovadamente cultural tecnologias neurônios 

invenção engenharia superficiais desvalorização 

conseguisse novas indivíduo capacidades 

coletivamente transtornos dedicarmos ingerindo 

aumenta essência gerações objetos maravilhosas 

esmagar conquistas acumulado resumido 

configuração espécie amassar cognitivas incapaz 

excesso 
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Todos se mostraram satisfeitos com o resultado, pois este expressou emoções que se 

relacionavam com os seus autores e consequentemente tocou aos demais, sentiram-se 

verdadeiros artistas poetas. 

Depois do envolvimento com as obras de arte e das trocas de afetações que o grupo 

vivenciou foi proposta outra produção. Foram remetidos ao início do encontro quando 

apreciaram a canção Epitáfio. Assim, os colaboradores foram convidados a elaborarem o 

próprio epitáfio como educadores. Obtivemos três produções. 

A primeira autora, segundo ela, seguiu a linha da música Epitáfio, realizando uma 

paródia. Abordou três esferas: uma como professora, em pensar nas crianças; outra de 

formadora, de olhar os professores e o último, um desejo particular. 

Foto 9 – Produção do epitáfio da P2. 

 

 

A segunda epígrafe foi o do professor de física, o qual declarou que foi bem sucinto, e 

que se fundamentou em Paulo Freire: 

Foto 10 – Produção do epitáfio do PCNP P3. 

 

 

Epitáfio 

Queria ter acreditado mais 

Enxergado mais as crianças como elas são 

Queria ter ouvido mais 

Os professores e seus clamores 

Queria ter feito mais 

Alardeado mais 

A esperança 

O amor 

O desejo por aprender 

E a consciência de que não somos só isso. 

(ao final da reunião, após ouvir a música de encerramento, 

antes de entregar ela acrescentou essa frase) 

 

“Quem acredita sempre alcança!” 

 

 

 

Educação sem liberdade  

não é educação.É repressão! 
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Ao término da leitura o mesmo afirmou que quando a educação é autoritária e muito 

rígida ela não cumpre a sua proposta, ela acaba fazendo o contrário, o inverso, ou seja, o de 

reprimir. Assim não há libertação e deixa o aluno acuado na questão da criação, da autonomia 

e do protagonismo. Novamente levantou a liberdade vista no vídeo “Ilha das Flores”, a qual 

lhe chamou a atenção em outro momento. 

A terceira inscrição vem a seguir: 

 

Foto 11 – Produção epitáfio da PCNP P1. 

      

Fonte fotos 9, 10 e 11 – acervo da autora 

A criadora ressaltou a presença de alunos muito carentes e que o professor tem que 

achar espaço para circular, para desenvolver relações, um ambiente seguro para ele. E para 

finalizar sua fala ressaltou outro ponto: 

P1: “[...] a gente nutre pessoas com relações e eu fui ler a pedagogia da presença, que 

é um dos princípios do ensino integral, e lá explica que não é você mergulhar dentro do 

problema do outro, é você se manter fora, mas lançar pra eles redes pra que ele possa resolver 

os problemas dele. Então a pedagogia da presença não é você pegar o aluno e pegar os 

problemas dele e por dentro da sua vida, e nem você entrar dentro da vida dele. Deve 

encontrar o equilíbrio, você deve ser presente, mas sem colocar em risco a sua segurança 

emocional. O limite quando a gente tá na sala de aula, ele é muito tênue. Você para e diz 

assim: eu me envolvo até onde?”. 

Para encerrar o primeiro encontro ouvimos a música da Legião Urbana “Mais uma 

vez” que conversa com a canção “Epitáfio”, a qual foi recebida com a seguinte frase por P2: 

“Essa música é linda”. Eis a letra que sintetizou as emoções ao término, onde lágrimas 

escorreram e sorrisos de satisfação surgiram nos rostos dos participantes: 

 

 

 

 

 

“Ensinar á acreditar que a força do amor incondicional, 

pode derrubar barreiras e transformar vidas”. 
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Mas é claro que o sol vai voltar amanhã 

Mais uma vez, eu sei 

Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã 

Espera que o sol já vem 

 

Tem gente que está do mesmo lado que você 

Mas deveria estar do lado de lá 

Tem gente que machuca os outros 

Tem gente que não sabe amar 

Tem gente enganando a gente 

Veja a nossa vida como está 

Mas eu sei que um dia a gente aprende 

Se você quiser alguém em quem confiar 

Confie em si mesmo 

Quem acredita sempre alcança! 

 

Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena 

Acreditar no sonho que se tem 

Ou que seus planos nunca vão dar certo 

Ou que você nunca vai ser alguém 

Tem gente que machuca os outros 

Tem gente que não sabe amar 

Mas eu sei que um dia a gente aprende 

Se você quiser alguém em quem confiar 

Confie em si mesmo 

 

Quem acredita sempre alcança! 

Quem acredita sempre alcança! 

 

 

A presença do acreditar na música correlacionou-se com as falas dos formadores. 

Acasos da vida, pois a música já estava programada para o encerramento. 

A percepção e criatividade vieram à tona, capacidades do ser humano que ajuda a 

pensar e a entender situações e problemas inusitados, além de ampliar a nossa visão da 

realidade. Viram o mundo de forma diferente, a liberdade atribuída ao artista. Extrapolaram as 

regras das linguagens, subvertendo as normas no sentido de ampliar, ir além do que os signos 

conseguem representar por meio das poesias dadaístas. 

Pode-se dizer que a arte sempre funcionou como um sistema de relações, ou melhor, 

uma visão sistêmica relacionando tudo, seja com elementos de um mesmo sistema, ou com 

elementos de sistemas completamente díspares. 

Sem dúvida, no processo vivenciado os sujeitos constituíram-se como indagadores de 

sua prática profissional, questionando os modelos das “autoridades educativas”, e até que 

ponto são autores de suas ações.  
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5.3 – Segundo encontro: o “estar”. 

  

O tempo e o espaço são modos pelos quais pensamos e não condições nas quais 

vivemos. (Albert Einstein)
38 

 

O segundo encontro aconteceu no dia 23 de maio com a propositura em explorar 

questionamentos sobre tempo e espaço. O professor de geografia não pode novamente 

participar, por esta razão resolvemos descartar a sua participação e dar continuidade com os 

outros três professores.  

Viver o tempo e o espaço exige interpretá-los e transformá-los, exige uma autocriação 

sem descanso, uma autopoiese
39

 (MATURANA, 1980). Humberto Maturana é um autor que 

adota como referencial teórico a abordagem sistêmica. Essa abordagem orienta-nos a uma 

educação mais holística, preocupada com o sujeito na sua totalidade. Indivíduo e contexto 

analisados como um conjunto de relações, recusando-se qualquer vestígio de fragmentação e 

explicações simplistas. Dessa forma, as ideias de Maturana nos induzem a compreender que 

educar é conviver em um espaço de aceitação recíproca, onde haja o respeito consigo mesmo 

e ao outro, projetando-se assim um novo caminho a ser percorrido. 

Para propulsionar a intenção foi adotada a fotografia, produção de recursos 

tecnológicos, instrumentos da percepção e expressão do espaço, do tempo, do movimento. Por 

meio da fotografia suscitam-se muitas questões sobre o espaço porque faz referência àquilo 

que é de fato visível. A imagem fotográfica é ela própria um espaço, um plano que promove a 

representação de outro espaço, aquele que faz parte do que denominamos de realidade. E é a 

passagem que se sucede de um para o outro que chama a nossa atenção. 

Em um mundo marcado pela contínua aceleração, e por relações efêmeras, a 

perspectiva de deter o olhar reflete a chance de imprimir sobre a imagem alguma dose de 

desejos e indagações, implantando conexões em nossas experiências mediáticas
40

. 

O fascínio pela fotografia sempre esteve presente desde sua criação. Portanto conhecer 

um pouco da sua história é revelar registros da história e caminhos de lembranças. Assim o 

                                                           
38

 Albert Einsten foi um físico teórico alemão, posteriormente radicado nos Estados Unidos, que desenvolveu a 

teoria da relatividade geral, um dos dois pilares da física moderna (ao lado da mecânica quântica). Frase 

disponível em <htpp://www.kdfrases.com/frase/119586>Acesso em setembro de 2016. 
39

 Autopoiese (do grego auto "próprio", poiesis "criação") é um termo cunhado na década de 70 pelos biólogos 
e filósofos chilenos Francisco Varela e Humberto Maturana para designar a capacidade dos seres vivos de 
produzirem a si próprios. 
40

 Um acontecimento espontâneo ou planejado, que atrai a atenção de organizações de meios de comunicação, 

particularmente jornais, telejornais e jornais na internet. 
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encontro iniciou-se com uma breve narrativa histórica pela mediadora. Segue resumidamente 

o teor da explanação: 

“A fotografia surgiu no século XX como técnica de produção, reunindo pesquisas, 

experimentos e testes desenvolvidos por uma gama de profissionais (cientistas, físicos, 

matemáticos, químicos) que contribuíram, juntamente com inventores, para descobertas no 

campo da captação e revelação de imagens. Várias são as versões sobre histórias da criação da 

fotografia. Muitos estudiosos apontam Louis Daguerre como o pai desta arte, enquanto outros 

afirmam que, na verdade, Joseph Nicephore Niepce foi o seu grande inventor.” 

Segundo Henri Cartier-Bresson
41

: "Fotografar é colocar na mesma mira a cabeça, o 

olho e o coração". 

 A arte de escrever com a luz transcende o tempo, perpetua-se no instante em que a 

imagem capturada "congela-se" no fotograma. Não geramos uma foto meramente com uma 

câmera. À ação de fotografar trazemos todos os livros que lemos, os filmes a que assistimos, a 

música que ouvimos, as pessoas que nos relacionamos. Incorporamos para a imagem nosso 

infinito particular, nossa maneira única de ver o que está ao nosso redor, todas as nossas 

vivências, ao mesmo tempo em que criamos um universo de inúmeras possibilidades. Nossa 

maior câmera fotográfica é a nossa imaginação.  

A partir dessa premissa a segunda intervenção com os pesquisados foi apresentar para 

eles câmeras fotográficas. Foram colocados sobre a mesa um celular, uma máquina de rolo de 

filme e uma pinhole. 

Explanou-se sobre a técnica da captação das imagens de cada modelo exposto. Segue 

um resumo do que foi dito: a câmara digital dispõe de um sensor fotossensível (sensível a luz) 

para capturar a imagem. Tem a capacidade de processar o arquivo digital e em instantes poder 

mostrar para o fotógrafo a imagem capturada. O celular registra imagens da mesma forma que 

uma câmera digital, pois os modelos levam embutido um acessório desse tipo. A principal 

diferença é que a resolução das fotos que os celulares tiram é bem menor que o aceitável para 

uma câmera digital comercial. Já a câmera analógica utiliza filme fotográfico na captura da 

imagem. Para que a fotografia seja vista é necessário revelar o filme, o qual armazena a 

fotografia em negativo.  

Das três mostras a que causou maior estranheza e curiosidade foi a pinhole
42

, uma lata 

que já havia comportado leite em pó e que se inseria entre objetos para tirar fotos. Feito todas 

                                                           
41

 Henri Cartier-Bresson, um dos fotógrafos mais significativos do século XX, inclusive intitulado por muitos 

profissionais como o pai do fotojornalismo, nasceu na cidade de Chanteloup, no distrito de Seine-et-Marne, na 

França, no dia 22 de agosto de 1908. Ele integrava uma próspera família do ramo têxtil e, quando ainda era um 

menino, recebeu um presente que marcaria seu futuro profissional, uma máquina fotográfica Box Brownie. 



92 
 

as colocações espontâneas as hesitações foram sanadas com uma explanação a respeito da 

origem da fotografia e do ato de fotografar nas diferentes máquinas apresentadas. 

A modernidade do celular, a complexidade da máquina com filme e a simplicidade da 

pinhole comungavam de um mesmo princípio, apesar da discrepância de técnicas e processos: 

desenhar com luz.  O que diferencia um tipo de máquina fotográfica de outra é a 

sofisticação ou simplicidade com que desempenham sua função básica: fazer com que a luz 

proveniente do objeto ou da cena que se deseja fotografar atinja o filme, formando nele uma 

imagem. 

(...) Apesar de toda perícia do fotógrafo e de tudo o que existe de planejado em seu 

comportamento, o observador sente a necessidade irresistível de procurar nessa 

imagem a pequena centelha do acaso,do aqui e agora,com a qual a realidade 

chamuscou a imagem, de procurar o lugar imperceptível em que o futuro se aninha 

ainda hoje em minutos únicos, há muito extintos,e com tanta eloqüência que 

podemos descobri-lo, olhando para trás. A natureza que fala à câmara não é a 

mesma que fala ao olhar; é outra,especialmente porque substitui a um espaço 

trabalhado conscientemente pelo homem, um espaço que ele percorre 

inconscientemente .(BENJAMIN, 1994, p. 94). 

 

O autor coloca “a pequena centelha do acaso” remete à música Epitáfio “o acaso vai 

nos proteger” poetisando com o encontro anterior.  

Para iniciar o diálogo, após a explanação a respeito das ferramentas para capturar 

imagens, foi disparada pela pesquisadora o seguinte questionamento: “O que é fotografar?”. 

Surgiu essa resposta: 

P2: “Eu particularmente acho que é para registrar um momento e posteriormente olhar 

e poder curtir aquilo de novo. [...] Eu gosto de registrar [...] Se eu não tivesse tirado as fotos 

seriam momentos que se perderiam, que às vezes tem uma foto lá perdida: nossa aquele dia 

aconteceu tudo isso! E aí você relembra.” 

Em seguida, ao término da primeira consideração, houve o complemento de outro 

professor. 

P3: “Uma extensão da sua memória”. E a professora que falara anteriormente (P2) 

concordou: “É uma extensão da sua memória. E eu acho que as fotos ajudam a preservar isso. 

Eu acho que é essa a palavra, preservar”. 

A possibilidade em se capturar uma imagem e registrar a realidade foi uma das 

vertentes para iniciar o percurso pela linguagem das artes visuais. Iniciamos pela pintura. 

                                                                                                                                                                                     
42

 Pinhole é um processo alternativo de se fazer fotografia sem a necessidade do uso de equipamentos 

convencionais. A designação tem por base o inglês, pin-hole, "buraco de alfinete”. É basicamente uma câmara 

escura que tem um pequeno orifício em um dos  lados .  As imagens são registradas em material (filme ou papel 

fotográfico) que é sensibilizado pela luz, o qual é colocado na câmara escura do lado oposto ao furinho. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
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Uma reprodução do quadro da “Monalisa” de Leonardo Da Vinci, provavelmente a pintura 

mais famosa do mundo exposta no museu do Louvre, e considerada uma obra que trouxe nova 

dimensão de realismo e veracidade à arte da pintura. 

 

Figura 9 – Obra de Leonardo Da Vinci: Monalisa (1503-1506) 

 

 

Fonte: do autor
43 

 

A intenção não era realizar uma leitura da obra plena considerando seu aspecto formal 

e interpretativo, mas nos atermos à contextualização histórica no tocante ao ano de criação. 

Definido que se tratava de um retrato realizado no século XVI (1503-1505) a 

pesquisadora aprofundou-se um pouco mais sobre o assunto pontuando que se tratava de uma 

representação individual, neste caso, elaborada a partir de um modelo vivo. Esse gênero passa 

a ocupar lugar de destaque na arte europeia. Sua difusão acompanha os anseios da corte e da 

burguesia posteriormente, pois ser retratado era privilégio de poucos. E o ato de pintar retratos 

revelava a captação da realidade pelo artista. 

Isso posto, com o grupo receptivo, continuou, trazendo novamente a fotografia para o 

cerne da discussão, desta vez historicamente. Relatou o nascimento da Fotografia (1826) 
44

 

como a conhecemos, seus desdobramentos, dando maior ênfase às consequências que isto 

poderia ter ocasionado, ressaltando os novos rumos da pintura, após o surgimento das 

vanguardas do século XX, as quais abriram espaço para outras maneiras de representar o 

mundo, os seus sentimentos, as sensações. 

                                                           
43

 Disponível em < https://br.pinterest.com>. Acesso em setembro de 2016. 
44

 A primeira fotografia reconhecida foi feita em 1826, pelo francês Joseph Nicéphore Niépce, no entanto o 

desenvolvimento da fotografia não pode ser atribuído apenas a uma pessoa. Diversas descobertas ao longo do 

tempo foram somadas para que fosse possível desenvolver a fotografia como é conhecida hoje.  

M: “Reconhecem esta 

pintura?”. 

P1, P2 e P3: “Monalisa”  

(todos reconheceram) 

M: “Quem é o pintor desta 

obra?” 

P1, P2 e P3: (De pronto) 

“Leonardo Da Vinci” 

M: “Do que trata essa obra?”. 

P3: “É um retrato” 

https://br.pinterest.com/
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Ainda nessa vertente a mediadora enfatizou as vantagens e as severas críticas 

atribuídas à recém-nascida fotografia, quando confrontada com a milenar pintura, acabam 

fazendo com que as duas formas de representação, cada uma a seu modo, reescrevam seus 

caminhos.  

Entre os pintores, o estilo figurativo, caracterizado por representar imagens do mundo 

exterior de forma inteligível, perde força. As telas da segunda metade do século XIX passam a 

privilegiar as sensações em detrimento do visível, uma tendência que talvez tenha em Vincent 

Van Gogh o representante mais significativo. Dono de um estilo intuitivo, o pintor holandês 

costumava extrair da natureza um colorido incomum, marcado pela explosão do amarelo nos 

girassóis ou nos trigais, e pelas formas revoltas, representadas por árvores retorcidas e estrelas 

rodopiantes. “Procuro pintar o retrato das pessoas como eu as sinto e não como eu as vejo”, 

costumava dizer Van Gogh, que é considerado o precursor do expressionismo.  

A trajetória do impressionismo, onde se destacaram pintores como Claude Monet e 

Auguste Renoir, também rompia com os cânones da pintura clássica. Os impressionistas 

valorizavam o emprego de cores puras e dissociadas nos quadros, aplicadas em pequenas 

pinceladas, cabendo ao observador combinar as várias tonalidades e projetar o resultado final.    

De lá para cá, sucederam-se o cubismo capitaneado por Pablo Picasso, o surrealismo 

representado por Salvador Dali e Joan Miró e os abstratos de toda ordem, sinalizando que a 

pintura jamais seria a mesma depois de Daguerre. 

As pinturas apresentadas foram selecionadas perpassando por estilos diferentes. Pelo 

impressionismo de Pierre-Auguste Renoir e Edgar Degas, pós-impressionismo (Art Nouveau) 

de Toulouse-Lautrec, Expressionismo de Vincent Van Gogh e cubismo de Pablo Picasso, 

situando-as no tempo histórico para compreensão de seu contexto.  

Foram apresentadas em seguida para o grupo, colocadas sobre uma mesa, as obras a 

seguir: 
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Foto12 – Obras utilizadas na formação dos PCNPS: retratos e autoretratos. 

 

 

Fonte – acervo da autora. 

 

Na seqüência, da esquerda para direita, temos: “Menina com as espigas” (1888), 

Renoir; “O sonho” (1932), Picasso; A lavadeira (1884-1886), Lautrec; “Duas bailarinas no 

palco” (1874), Degas e “Retrato do artista sem barba” (1889), Van Gogh. 

Diante das obras foram questionados pela pesquisadora (M): “E estes são retratos?”.  

Houve a seguinte pontuação de P3: “Sim. Mas nossa! Tem muita, muita diferença!”.  

A pesquisadora insistiu perguntando o porquê da sensação de mudança.  

Discorreu um diálogo interessante entre eles: 

 P1: “Eu acho que é um modo, talvez, depois do que você colocou um modo deles 

fugirem da imagem nítida e cria um estilo próprio”. P2: “Ele tava preso à realidade e aqui ele 

coloca a marca dele”. P3: “Acho que é também uma tentativa de se apresentar um tempo né? 

Por que você tem aqui um homem que está marcado pelo seu tempo”. 

 Interviu a pesquisadora:  

 M: “Ou seja, a primeira crise à pintura. Pois a arte formal, que tinha algum papel 

embutido de trazer à tona o registro e a representação da realidade, perdia espaço para a 

facilidade e a qualificação técnica da fotografia. Assim a pintura teve a liberdade a falar de si 

mesmo, despontando assim as primeiras vanguardas modernas.” 

Dito isso, suscitou-se as aproximações entre os temas espaço, identidade e fotografia, 

a representação imagética da identidade do sujeito a partir de uma leitura dos espaços vividos, 

e interpretação das experiências vividas nos espaços representados pelas fotografias. 
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Se a luz é a matéria-prima da fotografia, o tempo é a sua alma. E o tempo, nos limites 

deste artigo, se desdobra em muitos tempos, Em um dos possíveis percursos o foco estará no 

tempo cronológico, centrado em alguns momentos cruciais da história da fotografia e seus 

desdobramentos econômicos e estéticos. Outro caminho, o do tempo fragmentado, permitirá 

discorrer sobre a especificidade da linguagem fotográfica, quando comparada às demais 

expressões artísticas engendradas pelo espírito humano. Um último trajeto, o do tempo social, 

percorrerá a passos largos a relação entre ideologia e fotografia, de modo a constatar a 

substancial mudança que os últimos 170 anos imprimiram na face do mundo, configurando o 

que Roland Barthes 
45

classificou como a Civilização da Imagem. 

 Voltamos então à atenção para a fotografia. Foram observadas fotos de anos diversos e 

temas variados, não de maneira linear, mas viajando pelas imagens com olhar investigativo. 

Neste momento da pesquisa a intenção foi oferecer oportunidade significativa de experiência 

estética de caráter dialógico, favorecendo assim a ampliação de repertório com produção 

cultural dos sujeitos como expressões singulares, registros linguísticos pessoais em constante 

diálogo com diferentes tempo-espaço. 

Fotos expostas sobre a mesa: 

Foto 13 - Réplicas de fotografias utilizadas na formação dos PCNPS: leitura de imagens fotográficas. 

Fonte: acervo da autora. 

                                                           
45

 Escritor, filósofo e crítico literário francês que se tornou referência pela aplicação de métodos semiológicos à 

análise das obras literárias, Roland Barthes é considerado um dos mais importantes pensadores contemporâneos, 

representante do pós-estruturalismo e do desenvolvimento da semiótica. Nascido em Cherbourg, na França, em 

12 de novembro de 1915. 
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Da direita para a esquerda: “Juscelino Kubitschek e Lucio Costa, c.1957, Jean 

Manzon; “Escravo Barbeiro com um cliente”, c.1865, Christiano Junior; “Homem com dois 

peixes”, 1992, Mário Cravo Neto; “Retrato da Princesa Isabel e Seu Sobrinho Dom Antonio, 

c.1870, Alberto Henschel; “Praia Grande e Senzala, 1985, Walter Firmo; “Pão de Açúcar e o 

Morro do Castelo”, c.1858, Victor Frond e” Pátio do Colégio, 1862, Militão Augusto de 

Azevedo”. 

As reações foram diversas. Em um primeiro momento o olhar foi em procurar 

identificar os lugares e o tempo, ou seja, o ano da tiragem. Depois os elementos que 

compunham a imagem e em seguida a informação explícita e implícita. Foram mediados pela 

pesquisadora em uma leitura implicando em reconstituir no tempo o assunto, derivá-lo no 

passado e conjugá-lo a um futuro. 

Inspirados pelas reflexões, a intencionalidade era pensar o espaço e o tempo do 

ambiente de formação, podendo atrelá-lo ao da escola, traçando perspectivas e possíveis 

rupturas, sempre com vistas ao processo educativo formador e humano. Foram convidados a 

proferir em palavras seu tempo e seu espaço: 

 P1: “[...] o seu tempo vai ter uma qualidade diferente porque vai existir uma conexão 

entre o eu que precisa ser transformado, tanto na escola, ou em qualquer espaço de 

aprendizagem que você entre, você entra em um espaço de transformação. E se você perceber 

encontra ali algum detalhe que faça que essa conexão motive. A aprendizagem vai se dar, 

porque se você olha para uma sala de formação nossa, mesmo que ela esteja vazia, se 

fotografar ela vai te encantar e esse encantamento vai te dar subsídio emocional para ter uma 

produção intelectual mais afetuosa que vai resultar na transformação do ser que estiver lá com 

você, ou seja do professor ou seja do aluno. Eu acho que o ser humano reage 

inconscientemente ao espaço. Tem pessoas que gostam de espaços mais cleans, outros mais 

elaborados, enfim. Mas dentro de um local sempre vai ter um ponto que vai atrair você e vai 

fazer seu tempo ser mais significativo lá. Quando vamos na formação na EFAP
46

, isso 

acontece.” 

 Na sequencia outro professor expôs:  

P3: “A nossa relação com o tempo não só na questão do PCNP, mas no geral, ta muito 

distorcida. A gente vive num sistema em que tentamos o máximo aproveitar o tempo. A gente 

sai do trabalho, quer ir pra uma academia, ou quer fazer um curso, e isso eu acho que mata um 

                                                           
46

 Instituída em 2009, a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores "Paulo Renato Costa Souza" 

(EFAP) tem como objetivo o desenvolvimento profissional dos servidores da Secretaria Estadual da Educação. 
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pouco o espaço da criatividade, do próprio equilíbrio mental pra ter uma boa produtividade. 

Então, o tempo de sono, por exemplo, acho que tudo isso tem impacto no nosso trabalho. A 

nossa relação com o tempo sofreu prejuízo, com essa produtividade, com a questão do 

capitalismo mesmo, de ter que estar sempre produzindo, um ambiente competitivo. Já a 

questão do espaço, às vezes, eu olho o nosso espaço do núcleo pedagógico, e você pega filmes 

antigos e tem pessoas que trabalham com aquelas divisórias e hoje a gente tem esse modelo 

de não ter divisórias e isso faz com que a gente acabe se envolvendo no trabalho do outro. 

Ouve os telefonemas e acaba aprendendo muito com o outro por questão de não ter essas 

divisórias. De como o espaço de escritório foi se transformando com o tempo.” 

A última participante hesitou. 

P2: “Não consigo pensar...”.  

Neste momento a pesquisadora pontuou:  

M: “É que você nunca parou pra pensar sobre isto. A gente vem pra cá todo dia, é o 

nosso espaço de trabalho. Como ele me afeta ou como será que eu afeto ele? Porque a gente 

traz o professor para cá, um espaço que temos para poder formar. E esse espaço serve? 

Cumpre a função dele mesmo? Conseguimos fazer o que a gente quer fazer?”. 

O professor completou indagando sobre o condicionamento do espaço.  

P3: “A gente condiciona o espaço ou o espaço me condiciona?”. 

A professora que titubeou anteriormente apresentou suas considerações. 

P2: “Pegando um gancho do que dito anteriormente, me fez pensar nos professores 

que vem aqui. Como que eles se sentem estando aqui nas nossas formações. O quão 

aconchegante, os quão receptivos eles estão se sentindo. O que nós temos feito para isso 

enquanto formadores, enquanto PCNPs. Porque às vezes a gente não consegue se colocar no 

lugar do outro, a gente fica muito bitolado na nossa atuação.”  

Ainda quanto à vinda dos professores na formação completou. 

P2: “Hoje na orientação técnica eu fiz a leitura inicial lendo Cecília Meireles e fiquei 

feliz por trazer uma leitura mais sensível, mais delicada que nos faz pensar algumas coisas e 

de ver a carinha das professoras, muitas emocionadas, e eu acho que foi um momento que a 

gente conseguiu parar e olhar pra gente mais como ser humano, um momento de humanização 

da orientação. Porque às vezes a gente está lá só conversando sobre conteúdo, sobre didática, 

mas o quanto nós estamos distante desse professor. Durante essa leitura foi o momento que 

consegui aproximar as professoras numa questão de humanidade. Nem sei se é do tempo e 

espaço que eu estou falando.” 
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 Neste momento, o primeiro encontro realizado com o grupo esteve presente 

novamente, as relações humanas e a subjetividade.. 

 P1: “Quando você falou do tempo, eu imaginei, eu vi as crianças hoje, como elas estão 

aprendendo. Qual é o tempo delas de aprender? As crianças com os tablets, computadores. 

Hoje, nossas escolas, bem ou mal, têm uma salinha com computadores, de informática com 

alguns funcionando. Ainda não é uma regra dos professores levarem os alunos, de usarem os 

computadores, infelizmente. Mas eu acho que é um tempo que já mudou. Se a gente pensar 

como era antigamente a educação, como se dava isso, o quanto isso mudou. E nós também 

quanto aprendizes”. 

No tocante a mudanças foi questionado pela pesquisadora quanto à adaptação a elas 

como formadores, recebendo a resposta:  

 P3: “A gente se adéqua, porque tem que se adequar, mas é uma coisa muito forçada. 

Vai lá e tem que dar conta”. 

 O diálogo foi além. 

 P1: “A gente na verdade quando faz uma formação a gente pensa em ocupar o tempo e 

não em aproveitar o tempo. Porque na verdade é assim que a gente enche a nossa pauta, pra 

ocupar o tempo. Eu penso assim: eu tenho quatro horas e como eu aproveito esse tempo? 

Então eu aproveito esse tempo ouvindo esse profissional, eu aproveito para que ele perceba o 

espaço que ele está e para que perceba para que, apesar da adversidade do espaço, deste não 

ter condições apropriadas, o tempo pode ter qualidade? Porque se você for pensar em espaço 

na escola, eles não são agradáveis, nem o do núcleo é. Nós temos prédios antigos que não são 

bem tratados, que não tem manutenção. Mas apesar disso eu tenho que ter meu tempo, e meu 

tempo pode ter qualidade se eu me preocupar com isso. Eu acho que na escola hoje, nós aqui 

como formadores a gente está reproduzindo coisas do século passado. A gente vem com um 

discurso que ele não casa com a nossa prática. Porque na hora que o nosso coordenador, o 

nosso professor bate o olho na nossa pauta e enxerga em nós aquela ansiedade de cumprir 

aquele prazo, de depositar mesmo, aí ele já percebe que o tempo dele não vai ser aproveitado. 

Eu acho que a nossa formação não tem qualidade no seu tempo, mas não por nossa... 

(responsabilidade- completou um outro professor). É. Mas eu acho que a gente nem entendeu 

também [...] eu acho que essa questão do tempo e do espaço faz a gente pensar uma série de 

coisas.”  

Foram riquíssimas as indagações, bem como as ponderações realizadas. O eixo tempo 

e espaço foi abordado criticamente pelos sujeitos diretamente envolvidos no processo. 

Percebe-se uma cadência com o encontro anterior. E para finalizar os professores foram 
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convidados a uma proposta estética sendo convocados a registrarem suas impressões através 

da tiragem de fotos que capturassem o seu tempo e espaço como formador.  

No homem, tempo e espaço fazem parte da necessidade que tem a vida consciente 

de transformar os estímulos orgânicos em meios para expressar e comunicar. A arte 

usa as energias e materiais da natureza, amplia a vida, une significado com impulso 

e necessidades, produção de artefatos, sendo, desde os povos antigos um norteador 

da humanidade. A experiência completa inclui o fazer, o ver, o expressar (DEWEY, 

2010). 

A proposta do ensaio fotográfico foi a de estimular os formadores a perceberem as 

várias possibilidades de olhares para as coisas. Ao fotografar cada um inclui na sua foto os 

seus valores, suas convicções, seu ponto de vista, sua opinião e, também, sua poética.  

Ao propor o ensaio fotográfico veio à lembrança por parte de uma professora de uma 

exposição que viu chamada “Pedaços de mim”. Ela trouxe a arte para a conversa, detalhou 

algumas imagens e relacionou com nossos compartilhamentos. 

P1: “Onde faz sentido os espaços? Onde eu encontro conforto nos espaços que eu 

transito?” 

 Depois de concluído pela pesquisadora, duas ponderações procederam, resumindo o 

parecer da proposição:  

 P2: ”Adorei! Você deveria fazer isso mais vezes! “ 

 P1: “Continua no próximo semestre.” 

A entrega das fotografias foi agendada para a formação seguinte. A P1 não realizou a 

proposta. O resultado do ensaio fotográfico visualizamos abaixo. 

A P2 realizou as fotos a seguir:  

Foto 14 - Trabalho fotográfico P2. 

 

Fonte: acervo da autora 



101 
 

A P2 pontuou ser este o seu tempo. A foto seguinte ser o seu espaço. 

  

Foto 15  - Trabalho fotográfico P2. 

 

 

Fonte: acervo da autora 

 

Foto 16 - Imagens registradas pelo P3. 

 

Fonte: acervo da autora 
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A foto anterior, segundo o autor é o espaço onde os PCNPS se dedicam ao 

planejamento e estruturação de orientações técnicas, visando a formações de professores e 

professores coordenadores. 

A imagem seguinte capturada pelo olhar do P3, e interpretada pelo próprio fotógrafo, 

é o tempo de intervalo de um encontro de formação. Momento em que os professores e 

professores coordenadores conversam informalmente no pátio do núcleo pedagógico trocam 

experiências, falam de suas realidades em suas escolas e comentam sobre o próprio encontro.  

 

Foto 17 – Registro fotográfico P3. 

 

Fonte: acervo da autora 

 

A terceira foto do P3 revela seu olhar e descreve ser a sua mesa, o responsável pela 

disciplina de Física, onde as orientações técnicas dessa disciplina são planejadas, entre outras 

funções. O usa da internet, no trabalho do PCNP, permite a sobreposição de diferentes 

informações e conhecimentos de diferentes espaços e tempos. 
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Foto 18- Fotografia de P3. 

 

Fonte: acervo do autor. 

 

O crédito de uma fotografia não está somente na representação da realidade revelada 

pela câmera. As imagens representam, investigam e suscitam contextos que podem ser vistos 

por vertentes diferenciadas, preconizando novos padrões de concepção da complexidade de 

visões, no caso das fotos apresentadas, em situações educacionais. 

As demonstrações visuais expostas revelaram um estado de invenção aliado ao 

processo de criação, revelando a relação dos formadores com a multiplicidade de tempos e 

espaços em seu ambiente de trabalho. A fotografia foi utilizada para reler as práticas e 

repensar sobre “as estruturas das quais nós interpretamos o mundo” como nos lembrou Eisner.  

5.4 – Terceiro encontro: o “existir”. 

“Para um ser consciente, existir consiste em mudar, mudar para amadurecer, 

amadurecer para se criar a si mesmo indefinidamente”. (Henri Bergson)
47

 

 

O último compromisso sucedeu-se no dia 27 de junho. Reunidos na sala de edição 

utilizamos o monitor do computador para conhecer e contextualizar uma famosa pintura e 

darmos sequência às reflexões, pelo viés do currículo, o terceiro eixo condutor eleito. Para 

tanto foi traçado uma trama entre imagem, temporalidade e recepção, dialogando com o 

percurso do encontro anterior.  

                                                           
47

 Henri Bergson foi um filósofo e diplomata francês que  exprimiu, em nível filosófico, um novo paradigma 

baseado na consciência, adquirido pela cultura de seu tempo, das conexões entre a vida orgânica e a vida social e 

psíquica. Frase disponível em < http://www.kdfrases.com/frase/143820 > Acesso em 11 de setembro de 2016. 

http://www.kdfrases.com/
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A proposta para o terceiro e último encontro foi de trabalhar com imagens, pois esta 

tem um caráter enigmático e critico e que podem unir elementos empíricos e simbólicos. 

Instauram memórias possíveis, organizam o tempo criando um fluxo entre presente, passado e 

futuro. Assim a experiência com imagens poderia proporcionar um mergulho em outras/novas 

temporalidades, favorecendo a articulação do velho em novo, base do processo criador 

Ao ponderar com imagens podemos buscar oportunidades de estimular outros espaços 

e outras ideias, extraindo dos fluxos do tempo oportunidades de ensinar, entender, socializar, 

politizar, criticar e formar, nos contrapondo a homogeneidades históricas, artísticas e 

educacionais.  

Nessa vertente os formadores seriam inspirados a imaginar mudanças possíveis na 

formação, para além de práticas confortáveis, à procura de novas ideias a partir das 

convenções do sistema (tradicional). 

Para contemplar a proposição do dia foi utilizada uma imagem conhecida, pertencente 

ao acervo da história da arte ocidental. A obra contemplada pelo trio foi, originalmente 

intitulada, “A família de Felipe IV e posteriormente conhecida como “As Meninas”, do artista 

Diego Velazquez. A escolha deu-se por esta ser uma composição complexa e enigmática e 

que permitiria vários pontos de vista. Levantaria questões sobre realidade e ilusão, criando 

uma relação incerta entre o observador e as figuras representadas, inquietações existentes no 

dia a dia do formador, em suas relações.  

A imagem a ser trabalhada foi exposta na tela e ainda sem nenhuma comanda já 

começaram a exprimir impressões. Começaram a investigar o que viam, sendo somente 

observados pela pesquisadora. Foi então que um deles interrompeu o processo e comentou a 

respeito da iniciativa que haviam tido: 

P1: “Nós batemos o olho e faz parte do perfil do formador do núcleo esse olhar 

apurado pra buscar o que está por trás da formação [...] eu acho que a formação do núcleo, 

que é um negócio de buscar outras leituras, eu acho que vem um pouco da nossa experiência 

daqui [...] É uma estratégia do nosso trabalho, então você já põe ele em movimento constante, 

inconsciente eu acho.” 

 Foi solicitado que poderiam continuar a leitura da obra, que vemos abaixo. 
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Figura 10 – Obra de DiegoVelásquez: As meninas 

 

Fonte: do autor
48 

 Não foi dado nenhum referencial da obra e a análise da imagem discorreu livremente. 

Pontuaram a elegância das meninas. Uma descentralização de elementos, apesar da menina no 

centro ressalta a “moça” com o pé no cachorro, um sujeito ao fundo. A atenção voltada para a 

menina pelo pintor e outra menina. Complementando a leitura a professora pontuou: 

P1: “A impressão que dá é que a cena é da realeza, mas o comando parece ser de 

outro, de alguém que observa. Você tem alguém observando. Ele está na luz, luz e sombra, 

passa pela questão do poder. Porque no mosteiro de São Bento a luz, toda a iluminação, a luz 

branca está no Cristo. A luz amarela está em nós para termos a sensação de inferioridade, 

acho que é para você incorporar a sua inferioridade. Luz branca na divindade e eu “minha 

culpa”. Por que ele está na luz?”. 

As referências de cada um são perceptíveis e os olhares atentos levantam indagações: 

P3: “Eu fico imaginando a intenção do pintor. Porque na pintura mais clássica focava 

no principal e pronto. Aqui ele fez questão de mostrar bastidores, qual intenção disso?”. 

A leitura de obras artísticas, de textos visuais, é lida exatamente a partir do momento 

em que começamos a estabelecer relações entre as situações que nos são impostas pela nossa 

                                                           
48

 Disponível em < https://br.pinterest.com>. Acesso em setembro de 2016. 

 

https://br.pinterest.com/
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realidade e de nossa atuação frente a estas questões, na tentativa de compreendê-las e resolvê-

las. A leitura se torna real quando estabelecemos essas relações. 

A mediadora compartilhou com o grupo algumas observações referente à obra. 

Primeiramente o título e sobre o autor. Foi visualizado em apresentação em Power Point 

(ppt): 

              Figura 11 – Material utilizado na formação dos PCNPS: leitura da obra “As Meninas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Material produzido pela autora. 

 

 Depois de nos aprofundarmos nos detalhes da imagem e as impressões relatadas, as 

inquietações continuaram: 

P1: “Se você for parar pra pensar em termos de inovação, o rei e a rainha, eles ficam 

no espelho, não ficam em destaque. Então dá a impressão que se diz: vou fazer de conta que 

estou pintando sua filha, mas na verdade estou aqui fazendo outra coisa. Criativo isso.” 

 Ao pensarmos com a imagem colhemos possibilidades de suscitar outras extensões e 

ideias, arrebatando dos fluxos do tempo, momentos de ensinar, descobrir, coletivizar, politizar 

e avaliar, renovando sentidos e significados históricos, artísticos e educacionais. As 

temporalidades da imagem nos permitem frequentar espaços. 

 

 

As meninas / Infanta Margarida

Diego Rodríguez de Silva y Velásquez nasceu em 6

de julho de 1599, na cidade de Sevilha (sul da

Espanha). Foi um importante pintor espanhol do

século XVII. Destacou-se na pintura de retratos,

principalmente de integrantes da nobreza

espanhola. Fez parte do movimento artístico

conhecido como barroco.

 

*À esquerda, de pé no ateliê,

Velásquez está possivelmente

pintando os reis Felipe IV e Mariana

quando é surpreendido com a

entrada da infanta Margarida e suas

damas.

*À direita da imagem a anã Maribárbola e o anão

Pertusato se apresentam com vestimentas e poses

condizentes com o ambiente da corte. Pertusato parece

querer brincar com o cachorro de estimação. Anão e

animais de estimação eram presenças, típicas e

constantes nas cortes do século XVII e tinham função

divertir, brincar , alegrar o dia a dia da infanta, tornando

seu cotidiano menos monótono.

 

*Um pouco atrás, do lado direito, vemos a senhora

responsável pelas damas de companhia e um senhor,

provavelmente o guarda-damas.

*O rei e a rainha tem suas imagens projetadas em um

espelho ao fundo do ateliê, onde também se vê uma porta

aberta, e, ao lado do espelho, encontramos outro senhor,

provavelmente o abre-portas, a pessoa que anunciava a

chegada dos reis abrindo a porta.

*À esquerda da imagem vemos o fundo de uma grande

tela, e a sua frente, Velásquez, com a paleta na mão

esquerda e um pincel na mão direita, exibindo, ainda,

bordada em sua roupa, a Cruz da Ordem de Santiago.

 

Tempo de produção: 

-sintetiza e condensa temporalidades

* contextual ( registro de vestimentas,práticas, hábitos e

costumes da época, neste caso o cotidiano da corte

espanhola )

*individual (a que se refere ao pintor Velásquez ).

* está no auge da carreira

* conheceu grandes pintores de Madri

* tinha ambição de ser nomeado “pintor da corte”. O

artista preferido do rei era Rodrigo de Villandrando.

* procurou aproximar nas pinturas plebeus e pessoas

comuns dos fidalgos e dos nobres que freqüentavam a

corte.
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Figura 12 – Material utilizado na formação dos PCNPS: temporalidade. 

 

 

 

 

 

Fonte: Material produzido pela autora. 

 

Na imagem tempo de recepção a mediadora falou da imagem se tratar do Museu do 

Prado, em Madri, onde visitantes observam a obra “As meninas”. Solicitou então que 

reparassem na vestimenta das pessoas. As respostas foram variadas: bermuda, camiseta, tênis, 

jeans, bonés. Depois pediu que comparassem com as da pintura:  

P2: “É bem diferente das roupas da corte.”  

P1: “Há um contraste de costumes.” 

A pesquisadora continuou, complementando as falas, que a pintura de Velásquez, 

embora fosse referência na história da arte ocidental, não exigia a mesma reverência de 

outrora, quando era privilégio de reis, nobres e burgueses. . Para Vigotski (1930/2009), a 

criação é um processo de herança histórica, acumulando em si produções anteriores, 

reelaborando, a cada nova produção, o passado e o presente. A linguagem artística permite 

ampliar os processos de criação, pois possibilita o acesso a novas realidades e reinvenção dos 

conhecimentos já adquiridos. Assim a Arte convida a entrar em contato com o mundo por 

meio de outros sentidos. Que hoje podemos compreendê-la não apenas procedendo a uma 

perspectiva histórica, bem como criando elo e conexão com realidades, comportamentos e 

contradições que descrevem o tempo em que vivemos e concebemos, ou seja, nosso tempo de 

recepção. Quando ponderamos sobre a Arte não temos como menosprezar que são processos 

de produção e expressão humanas abarcando meios criativos. 

A proposta era se apropriar desse repertório e associar aos tempos de recepção do 

currículo na Educação. Fazê-los pensar no currículo que nos acompanha desde a época de 

Comenius, quanto a sua contextualização e recepção. “O currículo não é um conceito, mas 

uma construção cultural. Isto é, não se trata de um conceito abstrato que tenha algum tipo de           

Tempo de recepção: 

 

Imagem  e temporalidade

Em contraposição à temporalidade

individual/subjetiva (Velásquez) e à temporalidade

contextual ( cotidiano na corte espanhola ), temos

um deslocamento que nos leva ao tempo de

recepção, que nos ajuda a identificar e reconhecer

múltiplas relações entre imagens, objeto de arte e

interpretação. Esta temporalidade aponta para as

interpretações como articulações de sentido e valor

situadas em um momento histórico, ou seja, a

contemporaneidade.
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existência fora e previamente à experiência humana. É, antes, um modo de organizar uma 

série de práticas educativas.” (Grundy, apud Sacristan, 2000). 

Trilhando com e pela arte a reflexão desses deslocamentos continuou, agora com 

tempos de recepção de outros artistas, pois apesar de Velásquez estar encerrado pela 

cronologia do barroco contemporâneo, ele rompeu com os limites de seu tempo ao tornar-se 

referência para outros artistas de tempos mais atuais, incluindo os mais rebeldes e inovadores 

impressionistas, realistas e surrealistas.  

As obras foram visualizadas por PPT. 

 
Figura 13 – Holograma – Museu-Teatro Dalí - Figueres Infanta Margarida com Dali e amigos em um bar. 

 

 

 

Fonte: do autor 

 

A infanta é “sequestrada” por Salvador Dali e colocada em outro contexto. Ele a traz 

para um bar, para um mundo mundano. Comentário da professora: “Ela continua sendo um 

ícone. O que na verdade ele faz é dar um novo significado pra essa questão do cotidiano e dos 

ícones. Com o currículo é a mesma coisa temos que dar um novo significado, contextualizar”. 

 Outra imagem: 
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Figura 14 – Museu-Teatro Dali – Figueres, Espanha 

 

Fonte: do autor. 

  

 Esta imagem, também de Salvador Dali, foi identificada rapidamente como a infanta. 

 P1: “Olha o vestidinho!”.  

Em seguida vimos a obra completa pela recepção de Pablo Picasso. 

Figura 15 – Tempos de recepção: Velásquez (1656) e Picasso (1957). 

        

Fonte: dos autores. 
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A reação de todos foi unânime. Começaram a procurar os personagens na obra cubista 

e a certa altura houve o comentário de P3: “Precisa de um tempo de apreciação”.  

A mediadora os lembrou de pensar as obras como currículo que resultou nessa 

conferência: 

P3 “Até que ponto se mantém a essência? Porque muda a forma e parece que muda o 

conteúdo também”. 

P1 e P²: “Mas a essência está ai”. 

P3: “Parece outra coisa”. 

P2: “Você vê todos os personagens”. 

P1: “O Dali está no surrealismo e tem uma proposta filosófica por trás. Nem sempre 

você pode achar coerência nele, mas tem uma proposta e se você pensar no Dali, com todo 

esse olhar inovador, da virada do século, ele vai ainda procurar sentido para a vida dele nas 

raízes, que é na infanta, numa releitura do quadro. Se a gente for pensar em currículo, a 

essência dele nunca vai se perder, vai perder o significado que ele tem para aquele 

determinado momento. A temporalidade.” 

P2: “Que vai ganhar novos sentidos.” 

P1: “Mas a essência dele permanece”. 

P2: “Cada um vai dar a sua cara. Mais ou menos o que Picasso fez. Ele coloca ali a 

visão de mundo de arte do Picasso. Se apropria da ideia, do tema, da imagem, mas ele coloca 

sua marca.” 

P3: “Ele traz novos elementos e coisas que não existiam antes, dá uma cara totalmente 

nova.” 

M: “A gente pode pensar currículo assim?”. 

P2: “Acontece isso com o currículo. A gente nem percebe, e nem sabe que a gente faz 

isso.” 

P1: “Porque na verdade se a gente for pensar em currículo como é a proposta dele, 

pegar o projeto de cidadão para a criança paulista e fazer com que ela evolua dentro do seu 

contexto, pois é essa a proposta. Por isso que ele traz que vai valorizar a leitura das artes. 

Porque ele quer fazer com que o cidadão, ele quer no final um cidadão solidário, um cidadão 

que atue no mercado de trabalho e que reconheça como parte de tudo isso. Aí ele traz os 

temas transversais, a valorização da comunidade local. Porque se você for pensar no currículo 

desta forma, ele vai sempre buscar valorizar o passado. Eu construo o futuro partindo do 

passado, dando um novo sentido pro presente, ou seja, eu parto do passado, dou um novo 

sentido no presente pra construir um futuro.” 



111 
 

P3: “Eu acho que esses novos elementos vêm no momento das correntes que surgem. 

Por exemplo, a questão de trabalhar a história da África. Há um bom tempo não se pensava e 

agora tem a lei dizendo que tem que se trabalhar. Agora vem um novo movimento de escola 

sem partido que entende que o professor não deve “politizar” o aluno.” 

P1: “O que Bakhtin faz com a teoria do discurso? Ele é um linguista que vai fazer no 

partido comunista toda a base do discurso. Essa ideia que ele tem de quem domina o discurso 

domina o seu meio. E se domina seu meio é óbvio que ele impera. O Bakhtin que traz isso e 

leva isso pro partido comunista. Ele tem uma questão de filtrar, meio de censura, porque 

dependendo do que você escreve, porque todo mundo que escreve tem uma posição 

ideológica. E a maneira que você usa a palavra, a maneira que constrói a frase, você revela 

sua tendência, não digo partidária, mas de concepção política. É inevitável pra todo ser 

humano.” 

M: “Mais imagens. São do Picasso também.” 

 

Figura 16 – Releituras de Picasso: A infanta Margarida. 

 

 

Fonte: do autor. 

 

P2: ”Agora eu seria capaz de reconhecer a infanta nos diversos contextos.” 

 P1: “O vestidinho dela ficou marcado. O que é a moda!”. 

 M: ”Eu proponho pra vocês que comecem a enxergar essa infanta como o currículo. 

Há o modo de recepção de vocês que certamente não são iguais.” 

 P2: “E eu ainda penso no aluno. Porque o currículo ainda passa pela subjetividade do 

professor e depois por trinta alunos. Como estão recebendo isso?”. 

M: “E é o que a gente pensa quando vai formar. Agora vamos ver outras recepções.” 
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Figura 17 – Releituras de Manolo Valdés: A infanta Margarida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: do autor. 

 

M: “A infanta se tridimencionaliza em vários materiais. A imagem ícone da infanta e 

de uma corte migrou para os espaços públicos, fechados e abertos. Fazendo o paralelo com o 

currículo, ele está presente em vários lugares do mundo também.” 

P1: ”E eles levam o “currículo” para o povo. Porque se você for pensar na infanta 

como currículo ela estava cerceada na elite e na medida em que o tempo avança ela vai indo 

para um lugar onde ela precisava estar que é no meio das pessoas.” 

P2: ”Tendo acesso a ela.” 

P3: ”E o nosso currículo vem com base no PCN, que vem com base de uma demanda 

internacional de prestação de contas do Banco Mundial.” 

M: ”O entorno onde as infantas estão, Paris, Alemanha é diferente. A essência da 

infanta continua, são as mesmas, mas não afetam da mesma maneira.É como as centenas de 

escolas que temos. Como chega esse currículo?”. 

P2: ”É o nosso currículo só que adaptado à diferentes realidades.” 

P3: ”É a mesma proposta. Não só o conteúdo, mas como se constrói toda uma situação 

de aprendizagem. A gente pode fazer esse paralelo. Situações de aprendizagens diferentes, 

como os lugares onde se apresentaram as infantas.” 

Jardins do Palai Royal,Paris 

(2006)

 

Jardim Hof – Düsselford, 

Alemanha (2010) 

 
 

Cáceres, Espanha (2006) 
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Puderam perceber que encontramos nas obras, além de uma produção própria de quem 

as concebem, o movimento histórico no qual estão inseridas. A cada encontro com obras de 

arte, novas interpretações a respeito dela e do podem ser realizadas. Destarte conferimos sua 

competência ao unir distintas conjunturas históricas tanto da sociedade como entre sujeitos. 

M: “Observem as próximas imagens.” 

 

Figura18 – Releituras de “As meninas” / “Infanta Margarida” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dos autores 

 

M: “Todas essas formas de recepção foram inspiradas no quadro ‘As meninas’.” 

P1: “E se formos pensar nisso, o quadro que pintou foi “As meninas”, mas as pessoas 

vão sempre se fixar na infanta. Por exemplo, o tempo poderia ter arrastado outras figuras, e 

foi a dela. Velásquez estava na pintura, o rei, movimentos de outras pessoas. Você faz alguma 

coisa e não sabe no que vai se transformar. [...] você pega os planos de ensino, plano de                                          

Botero 

 

Dmitriy Trubin 

 

Fátima Pombo 

 

Nicholas de Lacy-Brown 

 

 

 

Irma Gruenholz 
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trabalho, e o cidadão nunca leu Paulo Freire, mas cita. Você olha e vê que não tem nada a ver 

com que ele propõe.” 

P2: ”Estudando o currículo durante a história a gente vê mudanças. Temos a teoria 

tradicional, a crítica, enfim. Um pega a ideia do outro, tira algo, acrescenta alguma coisa.” 

P3: ”Já vimos escola que prepara pra indústria, que prepara competências e 

habilidades no momento.” 

M: Vamos ver agora imagens onde acontece o currículo. Lembram-se dos espaços?”. 

Neste momento a intenção foi fazer o grupo refletir sobre a organização para repensar 

conjuntamente a organização do tempo e do espaço, buscando ter clareza de quanto e como o 

tempo é ocupado com atividades significativas para o desenvolvimento dos conteúdos e, quais 

espaços são utilizados e com qual intencionalidade, enfim sobre o currículo. 

A escola, e por meio dela a sala de aula, continuam presas a um passado, em que a 

concepção de “poder” prevalece na pessoa do professor (a) que manda. É um a burocracia que 

permanece com a carência de uma filosofia da educação democrática. 

Foram expostas na tela as imagens a seguir: 

 

Figura 19 – Tempos e espaços na escola. 
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1980

1990 2000

 

Fonte:https://www.google.com.br 

 

Após contemplarem por alguns minutos as falas começaram a serem entoadas: 

P3: “A infanta sofreu muito mais variação do que a sala de aula.” 

Nesta fala fica ressaltado que a “infanta” foi um elemento de potência de leitura. 

P2: ”Quanto à disposição da cadeira não tem diferença nenhuma. Em 1980 ficou 

colorida a foto.” 

P3: “Não foi a escola que mudou foi a fotografia.” 

P2: ”As carteiras mudaram, mas só o modelo.” 

P1: ”Se vermos a questão dos negros, quantos tem?”. 

P3: “Não fica muito evidente nas fotos, mas houve uma democratização do acesso. O 

individual não se sobrepõe.” 

P2: “Livro, caderno, lousa com giz, crianças enfileiradas, professor à frente.” 

P1: “Não percebemos nada pensando na aprendizagem. É mesmo influência 

econômica. As carteiras foram trocadas por uma questão econômica, pois uma de madeira 

tinha um custo e provavelmente maior que a de compensado. A mudança não tem objetivo 

pedagógico.” 

M: ”Como estamos atualmente?”. 

P2: ”Tudo na educação é demorado. Agora está chegando as lousas digitais, agora tem 

esse ensino híbrido. Quando converso com o PCNP de tecnologia ele diz que as lousas já 

estão obsoletas e as que tem eles não usam.” 
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As fotografias das salas de aula apresentaram um contexto real. Após todas as leituras 

realizadas anteriormente foi apresentada outra obra de Velásquez denominada “A Educação 

da Virgem” (c.1617) e solicitado as impressões de cada um, as suas recepções. A imagem 

selecionada que foi apresentada fez menção novamente a Diego Velásquez, e traz em seu 

título a palavra educação, e a composição do quadro mostra a aprendizagem de leitura por 

Maria, enquanto criança, ladeada dos pais, Ana e Joaquim, e com anjos em cima. 

 

Figura 20 – Obra de Velásquez: A Educação da Virgem. 

 

Fonte: do autor 

 

A professora (P1) demonstrou admiração ao interpretar que a educadora trazia para o 

aluno o livro inteiro, não se tratava de uma leitura fragmentada. Que a mulher preocupou-se 

em aproximar a criança do que ela está lendo, partindo do princípio que podemos usar 

qualquer texto. A impressão que sentiu é que a mulher lia com o aluno, pois acompanha com 

o dedo. Com um olhar tradicional diria que está decodificando as letrinhas. Entendeu que 

usou um livro contextualizado com o seu tempo. 

Já P3 sentiu dificuldade em captar e acabou sendo tocado pela imagem do homem, 

questionando o porquê de duas pessoas para educar. A mulher apontando,dando instrução e o 

homem só observando, avaliando. Qual seria o verdadeiro papel desse homem? Talvez o 

papel da família como fator importante. E a educação se dava em casa. 

A mão direcionando o olhar da criança foi que prendeu o olhar da P2. Discorreu sobre 

a importância da construção de conhecimento pela criança e que esse tema já foi 

compartilhado nas formações que realiza junto aos professores. E complementando esse 

sentimento o P3 exemplificou a colocação com uma viagem realizada em um encontro da 
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secretaria da educação de ensino integral onde uma professora a todo modo intervinha na fala 

do aluno, o qual era a figura central da proposta, direcionando posturas, tirando totalmente o 

foco que era dar voz ao discente. 

As trocas de impressões continuaram, foram realizados apontamentos voltados à ação 

do formador como cumpridores das demandas e concomitantemente à autonomia de fazer 

diferente diante do público que atende. Entraram em consenso quanto à existência e a 

importância do currículo, mas entenderam que podem ser mais reflexivos junto a seus pares. 

Inundados de interpretações e apreciações, foi então proposto ao grupo a realização de 

um trabalho artístico utilizando da colagem como meio de expressão da vivência da formação. 

A proposta estética foi a partir das reflexões realizadas produzirem uma colagem
49

, a 

qual consiste em um procedimento técnico artístico em utilizar várias matérias que podem, ou 

não, variar a textura, o posicionamento, formando um motivo ou uma nova imagem. 

A colagem ou papier collé se ajusta a um antagonismo em equilíbrio, há um 

deslocamento de objetos que invadem universos que não lhes são familiares, retendo em certa 

medida um estranhamento.  

 

O propósito era dar a idéia de que diferentes texturas podem entrar numa 

composição para se tornar a realidade na pintura, que rivaliza assim com a realidade   

na natureza. (...) Se um pedaço de jornal pode se tornar uma garrafa, isso nos dá algo 

que pensar também em relação à jornais e garrafas ao mesmo tempo. Esse objeto 

deslocado penetra num universo para o qual não foi feito e no qual retém, em certa 

medida, a sua estranheza. E essa estranheza foi o que nós quisermos fazer as pessoas 

pensarem, porque estávamos totalmente conscientes de que nosso mundo estava se 

tornando muito estranho e não propriamente tranqüilizador. (PICASSO, Pablo, apud 

PERLOFF, Marjorie.Op. Cit. p.95). 

 

A escolha pela técnica do papier collé, foi em função da sua inovadora concepção de 

espaço moderno, pela motivação da experimentação estética do fazer artístico, se 

concentrando cada vez mais na atividade do olho e da mão, o que ocasionou no percurso da 

história da arte uma abertura a novos meios de expressão. 

Para ampliar o repertório a respeito das colagens e seus procedimentos foram exibidas 

obras utilizando técnicas diversas: 

 

 

 

 

                                                           
49

 A partir da Arte Moderna, a técnica passa a ser empregada em diversos movimentos artísticos e escolas 

artísticas, promovendo sentidos muitas vezes variados. A utilização de materiais muito diferentes de papéis cria 

uma nova gama de possibilidades de produtos artísticos em três dimensões, como se fossem esculturas em 

quadros. 
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Figura 21 – Colagens. 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Fonte: dos autores 

 

Os materiais oferecidos foram revistas, jornais, lápis coloridos, grafite, alfinetes, 

barbante, cola e tesoura. Um suporte em papel formato A3. Não houve a utilização de objetos 

tridimensionais nas produções concretizadas o que não inferiorizou o resultado. Acabaram 

adotando o estilo mais recente de Rael Brian.    

 

Foto 19 a 25 - PCNPS em formação: processo de criação das colagens. 

 

                                  Foto 19                                                             Foto 20  

          

                              

  

                          Foto 21                                                                   Foto 22 

             

 

 

“Natureza morta com cadeira 

de palha” – Picasso (1881-

1973) 

 

“Composição com luva” - 

Juan-les-Pins ( 1930 ) 

 

 

Rael Brian (2014) 
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                        Foto 23                               Foto 24                             Foto 25 

 

Fonte: acervo da autora.  
 

 

O resultado foi o que segue adiante. As impressões pessoais de cada um diante das 

obras finalizadas, considerações da mediadora e o olhar do artista traduzem as afetações. 
 

Andando, o individuo configura o seu caminhar. Cria formas, dentro de si e em 

redor de si. E assim como na arte o artista se procura nas formas da imagem criada, 

cada indivíduo se procura nas formas do seu fazer, nas formas do seu viver. Chegará 

a seu destino. Encontrando, saberá o que buscou. (OSTROWER, 2013) 

O primeiro trata-se da produção da P1: 

Foto 26 – Colagem da PCNP P1. 

 

Fonte: acervo da autora 
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A P2 iniciou o comentário revelando que adorou o que viu, mas estava confusa. Em 

seguida a mediadora fez algumas colocações estéticas quanto ao uso da palavra, algumas 

soltas outras agrupadas em uma frase. Se a princípio a P2 demonstrou não entender muito, 

apesar de apreciar o resultado, não foi o que demonstrou em seguida, pelo que pontuou: “Eu 

acho que as palavras que ela se utiliza para a construção remetem um pouco de subjetividade, 

memória, aparência (Assim é, se lhe parece), alguma coisa do que é real e do que é 

imaginário. Ela cuidou da subjetividade. O ‘mas’, deixa no ar uma coisa vaga, te dá a 

possibilidades por meio da cruzada que pode ser preenchida, deixa em aberto. Livros, paixão, 

paisagens. Acho que ela quis passar um pouco essa idéia de subjetividade e possibilidades. 

Acho que o livro traz isso, essa imaginação, esta introspecção [...].” 

O P3 reage e complementa que a imagem central foi a que lhe provocou além das 

demais. Foi remetido ao interior do ser humano, da sua estrutura interna. Os óculos invocam o 

viés de cada um, o olhar de cada um, casando com a frase no canto inferior direito. 

Questionada a respeito da frase “do pó ao leite em pó” a autora esclareceu se tratar de 

uma releitura poética da frase “do pó ao pó”, inspirada nos artistas modernistas em dar um 

novo sentido, ideia de transformação por meio do seu próprio  olhar, do que tem importância, 

caso contrário não se sobrevive. É a paixão no sentido de transformação. 

As palavras no canto inferior esquerdo “aparência e realidade” foram o estopim para 

uma interlocução envolvente, transcrita a seguir: 

P3: “Aparência e realidade. A aparência já é a realidade se você for pensar. O que é a 

realidade?”. 

P2: “Aparência é digamos este celular (pega o aparelho na mão) e pra cada um, como 

estamos enxergando, isso é diferente.” 

P3: “Mas a sua realidade é a aparência do que você observa. Ou não?”. 

P1: “Não. Porque o real é o sentido exato que tem pra você. Porque se você tirar o 

celular das minhas sobrinhas, elas terão uma síncope de abstinência. Se você tirar de mim, 

pode ficar um ano que eu não me importo. Então é assim: o que é real pra você pode não ser 

pra mim.” 

P3: “A aparência é relativa.” 

P1: “A realidade, ela é outra coisa. Por isso que Platão ao tratar do mundo das ideias 

diz: existe um mundo semelhante a esse mundo e o mundo das ideias. Esse é o perfeito, aqui é 

uma representação do mundo das idéias.” 

Foram as posturas do físico e da linguista, as falas desvelam esse perfil formativo. 
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Definiram como uma obra poética e a criadora lhe intitulou, depois de questionada se 

teria um título, de “Assim é, se lhe parece”, afirmando que tudo na vida é assim. Depois, 

direcionando a conversa para outra vertente, foi pontuado pelo P3: “No final quem diz o que é 

ou o que não é, é quem tem o discurso poderoso, entra aí a questão do poder”. 

O assunto do poder voltado para a formação e para os sujeitos que a realizam foi 

comentada: 

P2: “O que a gente diz na formação é colocado como verdade para quem está ouvindo. 

A gente está em uma relação de poder e na presença dos que legitimam esse poder, na relação 

formador e professor. Então o que dizemos chega pra eles, talvez, com tom de verdade.” 

Finalizamos com a afirmação de que o que é bom pra alguém, pode não ser o ideal 

para o outro. Situação comum nas relações educacionais.  

Passamos para a obra do P3: 

 

Foto 27 – Colagem da PCNP P3. 

 

Fonte: acervo da autora. 

 

A primeira afirmativa foi o quanto a criação refletia a personalidade do autor 

revelando o perfil político deste. “ Acesso negado” , as mãos abertas,  transmitiam a ideia de 

luta.  

Em relação a presença das mãos o artista esclareceu que a imagem original havia os 

rostos sorridentes, que retirou a expressão das faces para caracterizar o protesto. 
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A P2 ressaltou o dedo apontando como crítica à Educação, como a clamar  a educação 

Libertadora de Paulo Freire.  

P3:“ Eu pensei no seguinte: quando eu entrei no núcleo eu ouvia muito a frase ‘a gente 

não tem que inventar a roda, a gente tem que fazer rodar’ , então coloquei a roda no centro, 

representando que a coisa tem que acontecer, tem que formar em cima do currículo. Pensei 

nas vozes dos professores que são contrários ao currículo, em forma de protesto. Professores 

que se abstêm de discussão, ficam meio mascarados. Estão alí mas não queriam estar. Não 

mostram a verdadeira cara, não se posicionam. O dedo é de imposição.  Coloquei uma boca 

sorrindo e outra mais séria, na questão da formação, das vozes, das discordâncias, do sorriso. 

E o nosso discurso de que o aluno é o centro de tudo. Coloquei o aluno como se fosse a figura 

central, no topo. Mas será que ele é o topo nessa discussão toda?”. 

As revelações prosseguiram no tocante ao professor, se este considera o aluno como o 

centro do topo, se apenas se coloca em uma zona de conforto e finge pensar no estudante. 

Pensou nas relações do homem com a natureza e nas demais relações que são levadas em 

consideração por serem economicamente viáveis, caso contrário são excluídas. A questão 

social na construção do currículo personificada no contraste da pobreza ( favela) e do casal 

em um parque frequentado pela elite, de difícil acesso para a grande massa. Daí vêm as 

questões: o currículo é destinado para qual classe? Quais são os objetivos do currículo? 

Pensando ainda no currículo no tocante ao que contempla afirmou: 

 P3: “Nas minha formações uma questão que sempre levantam é assim: ‘Ah, o 

currículo não ajuda o aluno no vestibular’. Eu até entendo que são caminhos diferentes, mas 

eu tento  apontar a critica para o modelo de vestibular e não para o currículo. Aí fica esse 

impasse e o nosso aluno da rede estadual fica com essa limitação de acessar a universidade 

pública, o ‘acesso negado’. Um vestibular muito tradicional, o nosso currículo não contempla 

[...] são modelos diferentes.” 

A demostração de consciência da realidade está presente, mas fica evidente que 

consciente ou não o professor assume o papel da secretaria em situações de conflito, 

prevalecendo as obrigações da função de formador que assumiu com a instituição. O 

tradicional foi apontado por ele, uma relação real na educação. Segundo Dewey: 

 

[...] o esquema tradicional é, em sua essência, uma imposição de cima para baixo e 

de fora para dentro. Impõem padrões, matérias de estudo e métodos desenvolvidos 

para adultos sobre aqueles que ainda caminham lentamentepara a maturidade. A 

distância entre o que é imposto e os que sofrem tal imposição é tão grande que as 

matérias de estudo, os métodos de aprendizagem e o comportamento esperado são 

incoerentes com a capacidade correspondente à idade do jovem aluno. Estão além 
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do alcance da experiênciaque já possuem. Consequentemente, precisam ser 

impostos; mesmo que bons professores usem artifícios para mascarar tal imposição, 

a fim de minimizar seus aspectos obviamente brutais. (DEWEY, 2010, p. 21). 

 

O terceiro trabalho: 

Foto 28 – Colagem da PCNP P2. 

 

Fonte: acervo da autora 

 

As impressões foram sendo reveladas diante da obra da P2. Uma sobreposição de 

culturas, uma pluralidade. A identificação da cultura pop na imagem do soldado (canto 

inferior esquerdo):  

P1:“ [..] tem como se fosse um tenente da China, uma repressão, só que dentro de uma 

releitura”. A mulher de mão dada com o dragão simbolizaria a união do belo com o feio. 

Vislumbraram o poético junto com o não poético, como se tivesse a junção de dois mundos 

contrários. Sintiram o surreal na criação.” 

A artista revelou seu pensamento: 

 P2: “ Em todas as imagens eu tentei usar uma pessoa. A ideia foi mostrar o ser 

humano em diferentes momentos. Há a questão da cultura, mas esse não foi o meu foco, mas 

sim as disparidades e as diferenças das ações humanas. Tem um indivíduo trabalhando, uma 

pessoa triste, alguém dançando, um casal se amando, sentimentos de tristeza, aluno 

estudando, ações comuns a todos nós. [...] tudo isso é comum a todos, embora seja todo 

mundo diferente. Espaços diferentes. É mais ou menos a ideia da infanta, a essência do ser 

humano. Todo mundo precisa trabalhar, precisa de amor, todos sofrem,enfim [...] pessoas em 

seus diferentes momentos e de ações, mas com a mesma essência.” 
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Indagada quanto ao nome da obra P2 respondeu: “ Nós”.  

Em seguida foi solicitado para o P3 que também nomeasse sua criação e foi a ele 

sugerido “Engranagem”. Ele aceitou afirmando que as contruções eram coletivas. 

Para finalizar o último encontro a mediadora rememorou os outros dias e suas 

expresividades por meio da arte escrevendo poesia, registrando seu tempo e espaço pela lente 

da câmera e materializando em colagem as vivências educacionais. 

Cada qual finalizou com as seguimtes frases: 

P1: “Na verdade você se humaniza. Na oficina você se humaniza. O que eu não 

consegui nestes três anos de núcleo eu consegui nestes três encontros.” 

P2:” Foi muito bom eu aprendi muito. Eu saio daqui renovada.” 

P3: “Momentos de pensar em coisas difíceis. Não sei o quanto estamos contribuindo 

com a sua pesquisa, mas a gente aprendeu muito.” 

 Na semana seguinte ao término das formações a pesquisadora questionou os 

participantes em realizar algumas considerações, se desejado, quanto às lições que a educação 

possa aprender com a arte, segundo propõe Elliot Eisner. Foi entregue para eles uma cópia 

do texto “10 lições que a artes ensinam”, que constam no capítulo 3 deste estudo. 

  P1 retornou com o texto transcrito a seguir: 

 

Saber que a arte oferece possibilidades de sensibilização é uma situação. Viver essa 

experiência é outra, bem diferente. Acredito que se nas formações dos professores 

situações que valorizassem a análise e fruição de produtos artísticos, seria de grande 

ganho para todos, formadores e professores. Afirmo isso, partindo da minha própria 

experiência, durante as oficinas vividas durante essa pesquisa. Ao término de cada 

encontro sempre saí renovada, considerando possibilidades de interação que antes 

não tinha pensado, ou valorizado.  

 

 P3 encaminhou o seguinte texto: 

 

Por meio da arte é possível transcender a dicotomia certo e errado que impera no 

Ensino de Física. Dessa forma possibilitamos a valorização do processo de 

aprendizagem, extrapolando a prática vigente de observar apenas o produto final, no 

caso, o resultado de uma avaliação. É justamente durante o processo que o estudante 

levanta hipóteses para a solução de um problema, é quando ele confronta seus 

conhecimentos prévios com uma situação problema. Nesse sentido é natural que os 

estudantes percorram diferentes caminhos na resolução de um problema, superando 

uma repetição de procedimento que muitas vezes ocorre de forma acrítica. A arte 

possibilita isso justamente por promover momentos de observação e percepção que 

normalmente não ocorre.Ofertar momentos de formação por meio da arte contribui 

para difusão da interdisciplinaridade, uma vez que a arte possibilita a contemplação 

e a percepção de aspectos que vão além de um sumário programático. Quem 

participa de tal formação é induzido a ampliar seu olhar diante de uma situação 

dada, já que não existem caminhos pré-definidos, o certo ou o errado.Outro aspecto 

muito interessante do trabalho de formação por meio da arte é justamente a questão 

de ressaltar nuanças que normalmente passam despercebidas. A arte abre espaço 
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para tais nuanças. Não há uma definição rígida do grau de importância desse ou 

daquele elemento do objeto de estudo. Por fim, ressalto que tanto a arte como a 

física contribuem para que o estudante potencialize seu poder de abstração, 

perpassando por diferentes tipos de linguagens. Podemos perceber por meio das 

considerações realizadas que quando os sujeitos têm oportunidade de fruir arte eles 

percebem o potencial desta via de conhecimento  
  

 Cada qual registrou em palavras sua relação com a arte a partir da experiência 

proporcionada pela formação. O ensinar e aprender hoje estão presentes na relação que se 

estabelece com a arte. As aproximações dos sujeitos pesquisados com experiências estéticas 

revelaram um caráter educativo, indicando possibilidade de transposição didática bastante 

potente. Assim uma educação por meio da arte, segundo Ana Mae Barbosa: 

 

Por meio da Arte é possível desenvolver a percepção e a imaginação, apreender a 

realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo ao 

indivíduo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a 

mudar a realidade que foi analisada. (BARBOSA, 2003, p.18). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: REFLEXÕES DE UMA ARTISTA, PROFESSORA E 

PESQUISADORA. 

 

 Inicio esta reflexão com um poema de Manoel de Barros
50

 (1988) que revela o estado 

de minha alma após analisar o processo vivenciado, efeito da minha aproximação aos sujeitos 

da pesquisa tanto de contemplação e apreciação, como de intervenção das ações. O que o 

autor previu como causa de seu poema aos olhos do leitor não pode ser fixado com sentido 

único e concreto. A minha contemplação, minha aproximação subjetiva com as palavras da 

poesia que escaparam da mão do poeta, me remeteu às possibilidades de que mesmo na nossa 

incompletude somos seres capacitados para a renovação, quer individual ou social. 

Retrato do artista quando coisa  

A maior riqueza 

do homem 

é sua incompletude. 

Nesse ponto 

sou abastado. 

Palavras que me aceitam 

como sou 

— eu não aceito. 

Não aguento ser apenas 

um sujeito que abre 

portas, que puxa 

válvulas, que olha o 

relógio, que compra pão 

às 6 da tarde, que vai 

lá fora, que aponta lápis, 

que vê a uva etc. etc. 

Perdoai. Mas eu 

preciso ser Outros. 

Eu penso 

renovar o homem 

usando borboletas. 

 

 Tocada pelo odor inebriante da arte produzi uma obra digital materializando 

em imagem a poesia e meus sentimentos de pesquisadora, professora e artista inspirada por 

todas as interações que aconteceram no decorrer da pesquisa. 

 

 

 

                                                           
50

 Manoel de Barros (1916-2014) foi um poeta brasileiro nascido em Cuiabá. Foi um dos principais poetas 

contemporâneos. Autor de versos nos quais elementos regionais se conjugam a considerações existenciais e uma 

espécie de surrealismo pantaneiro. 
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Figura 22 – Arte digital. Autora: Vânia Maciel da Silva 

 

Acervo particular  

 

 

A proposta desta pesquisa era trazer à tona algumas questões que julgávamos 

significativas na formação de professores. Assim, por meio de criação de espaço de troca, 

possibilitamos o encontro do professor com sua identidade e interação com seus pares, 

valorizando a prática docente, promovendo o aprofundamento da teoria e do contato com a 

arte. 

Assumindo a missão, além de pesquisadora, fui professora e artista. Partindo desse 

pressuposto tecemos relações em todos os níveis. A busca pela voz dos sujeitos inseridos na 

pesquisa não foi tarefa difícil. O envolvimento com a arte, de olhar diferente, as reações 

adversas, as relações tecidas. Sentimentos que se expressam no pensamento de Flores:  

 

A Arte é um modo de ver e dizer de si e do mundo. Constituída de imagens – 

sonoras, visuais, poéticas, corporais [...] ela mobiliza afeto, pesquisa, cognição, 

imaginação, intuição, percepção, reflexão; ela abraça o feio, o bonito, prazer, 

desprazer, inveja, medo, egoísmo, alegria, estranhamento; portanto, é repleta de 

emoções e contradições. A obra de arte se abre para o outro e a possibilidade de 

participar dela dá, ao sujeito, a chance de ver-se como ser integral. O contato com a 

Arte transforma, faz ligação, constrói. Como linguagem, ela opera através das cores, 

formas, linhas, volumes, sons e movimentos [...] e precisa de um tempo e de espaços 
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próprios; é cheia de mistérios que revela, desvela e oculta. (FLORES, et al.2005, p.1 

apud HONORATO, 2008, p.111). 

 

A experiência de serem conduzidos pela arte revelou um grupo sem constrangimentos 

à fala que saía solta e aberta e aos debates, não havia marca de discurso pronto. Trocaram a 

vestimenta de professores e trajaram-se de alunos, aprenderam a ouvir a si e ao outro. 

Repensaram suas práticas de forma consciente e entenderam-se atores sociais no exercício da 

ação pedagógica. 

O papel de pesquisador/docente abraçado nesse processo foi organizado e 

desorganizado muitas vezes. Um exercício de capacitação para nos reinventarmos, para 

fazermos escolhas, bem como descobrir formas de externar argumentos e indagações.  

A forma como lidamos com o conhecimento, com a premissa de estarmos em um 

constante aprendizado promoveram algumas indagações como: O formador, tido como o 

responsável pela mediação entre os sujeitos e o conhecimento, será que se permite viver a 

experiência transformadora do conhecer? Lidam bem com o antagonismo da autoridade e 

liberdade? Os questionamentos não se encerraram com essa pesquisa, mas os formadores que 

se envolveram demonstraram abertura para pensar e repensar, e propor alternativas e novas 

indagações. 

 O grupo que se desafiou nesta proposta deu sinais vitais de que estão abertos a novas 

possibilidades, evidenciada pelo texto do professor que ao final fez suas considerações da 

importância da arte nas aulas de física. 

 Caminharam por trilhas mais acessíveis, outras nem tanto, mas percorreram. 

Potencializaram um olhar captador de sentidos, e exercitaram deixarem-se ser capturados pela 

arte. Vida, palavras e imagens se agregaram, traçando movimentos de idas e vindas 

complementando-se na construção de ideias partilhadas edificando significados. 

 Não perdemos de vista a racionalidade de pertencermos a uma instituição pública e do 

seu devido valor. Dewey (1979, p.8) acentua que sem a educação formal é irrealizável a 

transmissão de todos os mecanismos e conquistas de uma sociedade multifacetada. Ela 

estabelece, ademais, caminho a uma condição de experiência que não seria acessível aos mais 

novos, se estes precisassem aprender relacionando-se espontaneamente com outras pessoas, 

desde que livros e símbolos do conhecimento têm que ser aprendidos. 

 Nesse ínterim, assimilamos que a educação formal é uma questão importante na vida 

do indivíduo, tendo em conta a necessidade de transmissão de conhecimentos para o 

engendramento de sujeitos pensantes. E as pessoas diretamente envolvidas nesse processo 

carregam a incumbência de garantir esse direito, bem como em desenvolvê-lo com maestria. 
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Há um compartilhamento de responsabilidades que se inicia e se finaliza com o professor, 

quer este na sala de aula, quer agindo como formador. 

Neste cenário formal compreendemos também a existência de estratégias e ações que 

mobilizam conexões de forças e que podem ser pontuadas como relações de poder. Mas 

também conseguimos vislumbrar que conscientes dessa correspondência há possibilidade de 

autodeterminação e descoberta de rotas de fuga nas relações de trabalho, nas formações, na 

educação. 

A aprendizagem é uma ação perene do organismo. Como exercício colocamos as falas 

no tocante às expectativas, aos interesses, às preocupações quanto às identidades envolvidas 

no processo de formação. Valorizamos e recusamos saberes. Avaliamos os caminhos 

formativos deslocados no tempo histórico, fixos ou flexíveis em termos de tempo e espaço. 

Os pensamentos configuraram-se subjetivamente. O modo de falar de si, de 

reconhecer-se ou se desconhecer. O exercício das relações dos sujeitos que compartilharam 

saberes e conquistas, sentimentos lúdicos, conflitos, recepção e delegação de lugares 

legitimados ou não. Foi no compartilhamento das histórias, dos poderes e saberes exercitados 

em um jogo estético que as marcas subjetivas também se constituíram.  

Materializamos ideias com trabalhos estéticos. Poesia, fotografia, gravura foram 

suportes para acolher sentimentos e racionalidade e expô-los de forma criativa e única.  

Considero que esta pesquisa poderá cooperar com aqueles que elaboram a docência e a 

formação de professores, inspirando-os para que experenciem novos roteiros, novas 

metodologias. Que vislumbrem a arte como aporte para o processo formativo.  

Arte como investigação, questionamento, provocação, choque, liberdade de expressão. 

Um canal para outros conhecimentos, por ela ser aberta, libertária e surpreendente. Arte como 

um campo do saber que ainda pode ser descoberto e explorado, avaliado e renovado.  

Sim, os questionamentos ainda continuam, mas fica a certeza de que a arte que circula, 

que é produzida ou apropriada pode tornar-se significante na formação humana e 

consequentemente na (trans) formação de formadores.  
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