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ARTE E ENSINO: FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE ARTE  

 

RESUMO- Este artigo propõe-se em analisar  importância dos conhecimentos de Arte no ensino regular e 

nas escolas públicas, tendo como objetivo compreender a história desta disciplina em ambiente institucional 

nas escolas públicas brasileiras, assim este estudo se divide em capítulos que irão discutir a história da Arte 

em ambiente escolar, a importância da formação do professor e o ensino de arte voltado para a reconstrução 

de conhecimentos do estudante. Assim chegando a uma reflexão que aponta para a necessidade de promover 

mudanças significativas no ensino de Arte, além de apresentar a importância de uma formação adequada 

que proporcione uma prática mais contextualizada construindo a valorização do ensino de arte em contexto 

escolar. 

 

PALAVRAS-CHAVE꞉ Ensino; Arte; Ambiente Escolar; Formação Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Arte/Educação é vista como um campo amplo no sentido de construção de 

conhecimentos, isto porque apresenta diferentes enfoques, para Bittencourt (2013, p.2) a 

arte e seu ensino estão diretamente relacionados “a visão da realidade, de homem e 

consequentemente, da própria Arte, da Educação e da sociedade em que se inserem”. 

Para Guimarães (2013) para se promover um ensino de Arte voltado para a 

reconstrução de conhecimentos o docente necessita buscar integrar em suas aulas o saber, 

a ação e a criação, sendo necessário que as aulas de Arte estejam em constante estado de 

invenção.  

A importância desta pesquisa está em pesquisar e descrever a importância do 

ensino de Arte na formação de um cidadão crítico e atuante, promovendo a construção 

de habilidades importantes para sua formação social e acadêmica, com foco na reflexão 

sobre a história da Arte/ensino e o processo de construção de conhecimentos em 

ambiente escolar. 

O presente estudo se estrutura da seguinte forma : o primeiro capítulo é uma 

reflexão sobre o ensino de arte no contexto histórico brasileiro destacando as principais 

transformações ocorridas no final do século XIX até a modernidade. No segundo capítulo 

foi apresentado diferentes reflexões sobre a importância da formação do professor para o 

ensino de Arte em sala de aula.O terceiro capítulo apresenta um estudo reflexivo sobre a 

importância do ensino de arte voltado para a reconstrução de conhecimentos do estudante. 

Este estudo pode ser classificado com base qualitativa pois utilizou-se de diversas 

concepções de autores que pesquisam sobre o ensino de Arte, para discutir e aprofundar 

conhecimentos relacionados ao corpus deste estudo, a pesquisa foi realizada em Artigos, 

publicações e Livros que abordam a importância da disciplina de Arte para o ensino 

escolar, os dados coletados apresentam a reflexão de estudos feitos por Bittencourt 

(2013), Unesp (2011), Fusari e Ferraz (2001) entre outros estudiosos que exploram a 

história da Arte/Educação. 

Este artigo pretende identificar a importância dos conhecimentos de Arte no 

currÍculo do ensino básico escolar, tomando por base estudos bibliográficos que tratam 



da história da disciplina em território brasileiro. Neste sentido as discussões aqui 

apresentadas como foram as mudanças frente ao ensino de Arte no decorrer da história 

da educação nacional, compreendendo a importância desta disciplina no ensino público e 

na formação do cidadão. Assim este estudo irá responder o seguinte quetionamento: Qual 

a importância da formação profissional adequada do docente para a valorização do ensino 

da Arte no ensino básico brasileiro? 

 

2. O ENSINO DE ARTE NO CONTEXTO HISTÓRICO BRASILEIRO 

 

A Educação em Artes no Brasil inicia-se com a criação da Escola de Belas Artes 

no Rio de Janeiro ocorrida em 1816, de acordo com Bittencourt (2013, p.2) “no caso onde 

está a fala dele tem que colocar as aspas acho que esqueceu ”nas primeiras décadas do 

século XX, o ensino de artes, centrava-se no desenho, uma disciplina que era aplicada nas 

escolas primárias e secundárias, mas que objetivava a formação do sujeito para o trabalho 

com o desenvolvimento de habilidades voltadas para a escultura, pintura, canto e 

regência, centrando-se no ensino principalmente de desenhos. Em 2011 a Unesp escreve 

que o ensino de Artes focáva-se no modelo neoclássico, trazido pela missão francesa. 

Esta missão em 1816 cria em território nacional a Escola de Ciências Artes e 

Ofícios, buscando formar por meio das Artes artesões e artistas, somente em 1856 é que 

realmente o ensino de Artes começou a pensar de forma mais específica e ofertar a 

educação artística a todos de forma ampla focando-se na formação de artífice tanto da 

classe burguesa quanto das classes operárias. 

Em 1870, defendeu-se que o ensino de Arte na escola deveria não ser ensinada 

como adorno e sim como ferramenta de enriquecer a educação popular para o trabalho, 

iniciando uma campanha para a obrigatoriedade no ensino primário e secundário, ou seja, 

o desenho industrial na escola visando: 

(...) dar um conhecimento técnico de desenho a todos os indivíduos de maneira 

que, libertados da ignorância, fossem capazes de produzir suas invenções. 

Educar o ‘instituto da execução’ para evitar que ele se tornasse um 

impedimento à objetivação da invenção era o princípio básico, isto é, primeiro 

aprender como trabalhar, depois aplicar as habilidades técnicas solucionando 

os problemas e dando forma concreta às criações individuais. (UNESP, 2011, 

p.11) 

Para Fusari e Ferraz (2001) os primeiros anos da cultura da Arte em ambiente 

escolar brasileiro focaram-se em métodos de ensino que visavam o exercício com foco na 



linha, contorno, traçado, configuração com reproduções de modelos “fixados pela 

repetição visando o aprimoramento e a destreza motora” (BITTENCOURT, 2013, p.3). 

Unesp (2011) ressalta que no fim da década de 1920 inicia-se a criação das 

primeiras escolas especializadas em arte para crianças e adolescentes, iniciando um 

movimento de valorização da Arte como atividade extracurricular.  Em 1948, cria-se a 

primeira Escolinha de Artes liderada por Augusto Rodrigues que tinha como objetivo 

desenvolver o autoconhecimento e autoexpressão da criança e do adolescente. Bittencourt 

(2013) afirma que a Arte na educação deve ser vista como uma ferramenta importante no 

desenvolvimento de conhecimentos  que estimulam a imaginação, a intuição e a 

inteligência da criança, sendo assim a criação das escolinhas de Artes visavam o 

“desenvolvimento da criatividade e o incentivo à expressão individual”, havendo o 

estímulo à produção por meio da oferta de diversidade em materiais e a falta de 

interferência do adulto. 

Unesp (2011) ressalta que no início do século XX, a ideia do ensino de Artes passa 

por uma transformação que vê a Arte como expressão, neste período defendia-se que a 

capacidade imaginativa precisava ser desenvolvida na escola seguindo o estudo da: 

cópia dos ornatos, pois estes representavam a força imaginativa do homem em 

sua evolução a partir das idades primitivas. No ensino do desenho, portanto, 

dominava o traçado de observação de modelos de ornatos em gesso. 

Recomendavam que se devia começar pelos baixos-relevos compostos por 

linhas retas, porque esta composição de ornatos era a mais sumária e 

correspondia à expressão ornamental dos povos primitivos da Oceania e 

África, para depois passar para os modelos em curvas e linhas caprichosas 

encontráveis na decoração de povos mais evoluídos, como os índios peruanos 

e mexicanos, e só então introduzir o alto-relevo representando figuras da fauna 

e da flora, expressão mais complexa, características dos gregos no início de 

sua história (UNESP, 2011, p.14) 

 

Para Batista (2014) é preciso que se compreenda que a Arte por si está interligada 

a outros conhecimentos como a música, o teatro, a dança, as artes plásticas, todos 

movimentos e conhecimentos que estão interligados a expressão e a criatividade, focando 

na sensibilidade interior humana. 

Assim é valido perceber que: 

(...)O equilíbrio entre essas áreas está na aptidão do aluno demonstrar quando 

lhe é dada a oportunidade; do professor em delinear a sua aula conduzindo de 

forma sutil para que o aluno se expresse espontaneamente, pois em se tratando 

desse trabalho na escola pode-se considerar que a produção artístico–cultural 

e instituição de ensino devem estar em sintonia através das propostas 

curriculares além das oportunidades de atualização dos professores na sua 

formação (BARBOSA, 2014, p.1) 



Paula e Silva (2016) ressaltam que o ensino de Artes em território brasileiro 

passou a ser parte do currículo escolar apenas em 1971 com a criação da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional que teve como obstáculo a falta de profissional qualificado 

para a aplicação de um programa de formação artística adequado dentro dos ambientes 

educacionais, tendo focado o ensino apenas em atividades de execução deixando por 

vezes de lado conhecimentos referentes a habilidades corporais e sensitivas. 

De acordo com Unesp (2011) a reforma educacional de 1971 criou um novo 

conceito para o ensino de Arte no Brasil, ofertando a possibilidade do professor se 

preparar em um curso de dois anos para ensinar todas as artes ao mesmo tempo, buscando 

atender a ideia da prática da polivalência, ou seja, “as artes plásticas, a música e as artes 

cênicas (teatro e dança) deveriam ser ensinadas conjuntamente por um mesmo professor 

da primeira à oitava séries do primeiro grau” (UNESP, 2011,p.28), visando atender esta 

necessidade de polivalência profissional cria-se em 1973 o curso de Licenciatura curta 

em Educação Artística com a duração de dois anos. 

No decorrer da década de 1980 passa-se a ver o ensino de arte focado no apreciar, 

faze e contextualizar, focando-se em leituras, despertando o olhar crítico do aluno, 

proporcionando vivências das práticas artísticas, e estimulando o contato com a arte em 

seu contexto de tempo e espaço. De acordo com Paula e Silva (2016) deixa-se de lado a 

ideia de formar artistas e artesões por meio do estudo da Arte e busca desenvolver no 

estudante habilidades que o permitam enriquecer sua formação cidadã, além de 

proporcionar uma melhor capacidade no refletir sobre os diferentes fenômenos artísticos 

aos quais ele tem contato. 

Com a inserção da disciplina de Arte na Educação formal passa-se a usar desta 

disciplina para desenvolver um ensino voltado á promoção de um desenvolvimento 

cultural. Conforme a LDB (1996), a Arte passa a tornar-se parte do currículo, sendo 

reconhecida como campo de conhecimento com seus conteúdos e linguagens. 

Com a divulgação dos Parâmetros Curriculares de Arte  em 1998 pode-se 

compreender melhor os objetivos, os critérios de avaliação, os conteúdos e as orientações 

didáticas para o ensino desta disciplina de conhecimento visando de acordo com os PCNs 

de Arte (1997) favorecer o desenvolvimento do pensamento artístico, ampliando a 

sensibilidade do estudante, sua percepção, reflexão e imaginação, sendo assim o aprender 

Arte precisa envolver  “basicamente, fazer trabalhos artísticos, apreciar e refletir sobre 



eles. Envolve, também, conhecer, apreciar e refletir sobre as formas da natureza e sobre 

as produções artísticas individuais e coletivas de distintas culturas e épocas” (Brasil, 

1997, p.15). 

Segundo os PCNs (1997), a Educação em Arte deve propiciar o desenvolvimento 

do pensamento artístico e da percepção estética, favorecendo assim a sensibilidade, 

percepção e imaginação produzindo e apreciando obras artísticas. Sendo assim: 

Esta área também favorece ao aluno relacionar-se criadoramente com as outras 

disciplinas do currículo. Por exemplo, o aluno que conhece arte pode 

estabelecer relações mais amplas quando estuda um determinado período 

histórico. Um aluno que exercita continuamente sua imaginação estará mais 

habilitado a construir um texto, a desenvolver estratégias pessoais para resolver 

um problema matemático. (BRASIL, 1997, p.19) 

Percebe-se então na modernidade a importância dos conhecimentos artísticos que 

proporcionam ao cidadão a possibilidade de exercer diferentes profissões no mundo do 

trabalho, sendo os conhecimentos de arte parte do desenvolvimento profissional de todo 

cidadão, isto porque de acordo com os PCNs (1997) o ser humano que não conhece arte 

possui uma experiência de aprendizado limitada. 

Os PCNs (1997) apontam a necessidade do educador promover um ensino de arte 

voltado para o pensar sobre o trabalho artístico, isto porque o “a aprendizagem em arte 

acompanha o processo de desenvolvimento geral da criança e do jovem” sendo 

importante adotar o aspecto lúdico no ensino e no desenvolvimento das atividades a serem 

aplicadas visando estimular o aluno a participar de seu processo de construção de 

conhecimentos artísticos, por isso é importante que se compreenda que : 

O ensino de Arte é área de conhecimento com conteúdo específicos e deve ser 

consolidada como parte constitutiva dos currículos escolares, requerendo, 

portanto, capacitação dos professores para orientar a formação do aluno. 

(BRASIL, 1997, p.37) 

É importante que se entenda que a Arte é um conhecimento fundamental pois 

auxilia o sujeito a comunica-se, interagir e organizar informações referente a diferentes 

culturas e concepções estéticas, históricos e sociais. 

 

3. FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DE ARTE 

 

Para que o ensino de Arte atinja o objetivo de construir um cidadão crítico, 

participativo e dinâmico é necessário que se compreenda a importância da formação 

profissional do docente responsável por possibilitar a construção de conhecimentos 



relacionados a diferentes tipos de artes sendo necessário a promoção da construção 

profissional polivalente no intuito de atender as necessidades de mediar a construção de 

habilidades em áreas como música, pintura, teatro, danças e artes plásticas. 

De acordo com Batista (2016) a formação do professor de Arte vem ocorrendo de 

forma sistemática desde a metade do século XX, um dos exemplos é a criação de um 

curso intensivo de Arte na Educação em 1960 que se preocupava com a formação do 

professor de Arte, neste curso conhecido como CIAE, o aluno era levado a explorar suas 

potencialidades emotivas e expressivas por meio das linguagens artísticas, promovendo 

o pensar  e o repensar da  arte e educação. Batista (2016, p.4) relata que “após a iniciativa 

da primeira formação de arte/educadores, houve uma continuidade dentro do território 

nacional visando à preparação de professores para atuar em sala de aula” tendo em vista 

construir e alcançar melhores resultados no processo de ensino aprendizagem. 

Freitas (2017) destaca que a formação de professores de Arte no Brasil é algo 

muito recente, ocorrendo de forma sistemática a partir dos anos de 1950 por meio do 

curso de formação inicial e continuada que tencionava atender ao Movimento Escolinhas 

de Arte, projeto que tinha a proposta de educar através da Arte. Em 1960 cria-se então o 

Curso Intensivo de Arte em Educação que teve a duração de 20 anos e formou cerca de 

1200 professores por todo território brasileiro. 

Em 1960 o Curso de Formação Continuada  com Perspectivas e Abordagens Pós-

modernistas de Arte-educação formou cerca de 6.500 professores de Arte no estado de 

São Paulo, na modernidade é importante entender que existe uma complexidade no ensino 

de arte, sendo necessário a formação de profissionais em arte e educação, capacitados no 

intuito de contribuir na construção de conhecimentos que auxiliem na integração dos 

conteúdos escolares e a arte de forma multidisciplinar. 

É importante que o professor de Arte seja capaz de integrar os conhecimentos 

próprios da arte com as vivências dos estudantes possibilitando a construção de 

conhecimentos na área artística e social, valorizando assim os três eixos norteadores de 

aprendizagem que Freitas (2017) diz ser a produção (fazer Artístico), a fruição 

(apreciação do universo relacionado a arte) e a reflexão (conhecimento construído pelo 

estudante sobre sua produção). 

Para Coral (2010, p.26) é necessário que o docente de Arte saiba a teoria e a prática 

da disciplina, ou seja, cabe ao “professor de Artes em suas aulas, estimular as atividades 



artísticas deixando as crianças explorarem materiais, objetos, cenas, situações cotidianas, 

estimulando suas tentativas, criando um ambiente propício para a investigação”, sendo 

assim o profissional educador em arte precisa  entender que não se pode apenas ensinar 

Arte, deve-se organizar um espaço que amplie e possibilite o estímulo das expressões e 

linguagens dos estudantes. 

A formação inicial e continuada é de suma importância para todo o profissional, 

sendo necessária para possibilitar que o professor seja capaz de elaborar uma boa aula de 

Artes encaminhando as práticas pedagógicas escolares de forma organizada e planejada. 

Meura (2012) destaca que é importante que haja um processo de formação 

continuada no qual o professor possibilite a troca de informações e experiências inserindo 

novos conhecimentos e relacionando sua disciplina com a arte em suas aulas, é crucial 

para combater a falta de espaço e valorização do ensino de arte na escola que o docente 

busque a melhoria no ensino e a sua valorização profissional. 

É preciso entender que o ensino de arte objetiva criar novas relações que 

estabeleçam a ideia de que os estudantes são “agentes pensantes e capazes de construir 

conhecimento e reflexões, ou seja, um sujeito ativo na sociedade” (MEURA,2012, p.35), 

por isso é importante que o professor de Arte valorize e busque ampliar seu conhecimento 

e seu repertório em relação a disciplina ao qual ministra enriquecendo cada vez mais sua 

prática em sala de aula. 

 

4. O ENSINO DE ARTE VOLTADO PARA A RECONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTOS 

 

O ensino de Arte em ambiente escolar volta-se para a importância de se 

proporcionar ao indivíduo a possibilidade da leitura de imagens e obras de arte que tornem 

o cotidiano algo mais poético, sendo estimulados a construírem seus conhecimentos 

utilizando de diferentes atividades como a pesquisa, a observação de imagens, a 

construção de esculturas e obras por meio do desenho e pintura, sendo exercícios que 

fazem parte do cotidiano escolar de todo estudante. 

Desiderio (2013) ressalta que a Arte é uma disciplina muito importante no 

cotidiano escolar isto porque apresenta inúmeras possibilidades pedagógicas, 

possibilitando a criação de atividades e trabalhos interdisciplinares. É importante que se 

compreenda que: 



Atualmente, o ensino engloba tanto a arte tradicional quanto as novas formas 

de expressão artística, visando atender à sociedade e suas novas formas de arte, 

com mudanças do objeto de estudo e de conteúdo. Observa-se a cada dia que 

a utilização das quatro linguagens da arte (que são: artes visuais, dança, teatro 

e música) de uma forma contextualizada, o uso das tecnologias e o hibridismo, 

abriram novos caminhos na produção individual e coletiva, e a participação 

ativa do educando se fortaleceu. (DESIDERIO, 2013, p.76) 

Por meio desta interatividade que os conhecimentos de Arte oferecem ao 

estudante pode-se entender que esta disciplina proporciona a possibilidade de troca entre 

o ensinar e o aprender, sendo portanto importante que toda comunidade escolar 

compreenda que por meio da Arte  pode-se favorecer o desenvolvimento do sujeito em 

formação, isto porque ela estimula o processo criativo e possibilita que o estudante 

vivencie experiencias significativas para seu processo de construção de conhecimentos e 

formação cidadã. 

De acordo com A Base Nacional Comum Curricular (2017) o ensino de Arte em 

ambiente escolar articula: 

saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos e envolvem as práticas de 

criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas artísticas. A 

sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções e as subjetividades se 

manifestam como formas de expressão no processo de aprendizagem em Arte 

(BRASIL, BNCC, 2017, p.192) 

É por meio dos conhecimentos artísticos que o sujeito pode relacionar-se 

criticamente com o mundo e suas complexidades, favorecendo também a troca de 

conhecimentos culturais, enriquecendo, portanto, o reconhecimento de semelhanças e 

diferenças entre valores sociais e ideológicos. Ainda de acordo com A BNCC (2017, 

p.192): 

A prática artística possibilita o compartilhamento de saberes e de produções 

entre os alunos por meio de exposições, saraus, espetáculos, performances, 

concertos, recitais, intervenções e outras apresentações e eventos artísticos e 

culturais, na escola ou em outros locais. 

Para a BNCC (2017) o ensino de Arte precisa ser articulado valorizando e se 

construído tendo por base seis dimensões de conhecimentos, a Criação, que se refere ao 

fazer artístico, a Estesia que se refere a experiencia da sensibilidade dos sujeitos, ou seja, 

o estudante precisa dominar conhecimentos relativos ao espaço, ao tempo, ao som, a ação, 

às imagens, ao próprio corpo e aos diferentes materiais. 

A terceira dimensão do conhecimento seria a crítica que se relaciona com a 

compreensão de novos espaços por meio de pensamentos propositivos, políticos, 

filosóficos, sociais estéticos, culturais e econômicos. Já a Expressão relaciona-se à 



possibilidade de manifestar-se por meio de criações subjetivas usando de procedimentos 

artísticos. A BNCC (2017) também cita a Fruição como dimensão de conhecimento pois 

de acordo com o documento o ensino de Arte pode proporcionar o deleite, o prazer, a 

sensibilização por meio da prática artística e cultural e pôr fim a reflexão, que é a 

construção no sujeito de uma atitude na qual ele seja capaz de analisar, interpretar e 

perceber diferentes manifestações artísticas e culturais, tanto como leitor da obra quanto  

como criador. 

De acordo com a BNCC (2017,p.195) a Arte em ambiente escolar deve valorizar 

e reconhecer “a diversidade de saberes, experiências e práticas artísticas como modos 

legítimos de pensar, de experienciar e de fruir a Arte, o que coloca em evidência o caráter 

social e político dessas práticas”, sendo portanto que o processo de construção e 

reconstrução de conhecimentos nesta área de ensino precisa estar focado no 

desenvolvimento de competências como o reconhecimento da arte como “um fenômeno 

cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos e dialogar com as 

diversidades”. (BRASIL, BNCC, 2017, p.196) 

Além de promover momentos de experenciar a ludicidade, expressividade, 

imaginação, usando de diferentes recursos para elaborar e reelaborar criações em Arte, 

problematizando com o auxílio da Arte, questões sociais, políticas, econômicas e 

científicas usando exercícios como as apresentações artísticas para provocar uma reflexão 

no interlocutor alvo. 

Assim, cabe ao docente de Arte desenvolver por meio de suas  atividades “a 

autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes” (BRASIL, 

BNCC, 2017, p.197) assegurando ao estudante a possibilidade de se expressar 

criativamente, propondo experiências diversificadas que possam proporcionar a 

possibilidade dos estudantes construírem sua autonomia por meio de vivencias artísticas. 

É importante que se compreenda que os conhecimentos e a aprendizagem em Arte 

precisam ser construídos por meio da materialidades verbais e não-verbais, além das 

sensíveis, corporais, visuais, plásticas e sonoras, reconstruindo constantemente os 

conhecimentos vivenciais, por meio de ações experienciais e subjetivas. 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

Para que a mudança na área do ensino de Arte em ambiente escolar torne-se 

significativa é necessário que a escola e o professor transformem a forma de trabalhar. É 

preciso que ocorra um enfoque no ensino de Arte de forma contextualizada, que a rotina 

seja abandonada e estimular o desejo do estudante por aprender de forma lúdica e 

produtiva, que este ensino seja algo real e manifestado diariamente. 

É de suma importância destacar que os objetivos traçados foram alcançados em  

sua plenitude, pois  as  literaturas  adotadas ampararam  as  reflexões  referente a 

importância da formação profissional adequada do docente para que haja uma efetiva e 

verdadeira valorização do ensino da Arte, percebendo portanto que no decorrer da história 

da educação o ensino de Arte em ambiente escolar tem passado por transformações que 

contribuíram para a valorização desta disciplina, mas que ainda há muito a ser construído 

para que realmente ela possa contribuir de forma significativa com a formação e 

construção de competências e habilidades que promovam no estudante o protagonismo, 

sua autonomia e a busca da construção de conhecimentos por meio da pesquisa. 
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