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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa tem por temática: A formação estética e crítica do professor de Arte na 

EJA: implicações na prática pedagógica. Assim, seu objeto de pesquisa centrou-se no estudo 

da formação de professores de Artes Visuais da EJA. A problemática delimitou-se às 

seguintes questões: como ocorre o processo da formação docente no contexto da EJA da Rede 

municipal de Salvador, considerando a perspectiva estética e crítica e sua influência na prática 

pedagógica? Assim, o objetivo consistiu em compreender, por meio das entrevistas, quais os 

percursos e propostas formativas dos professores da Educação de Jovens e Adultos de quatro 

escolas da Rede Pública Municipal de Salvador, e de como estas podem contribuir para 

refletir a formação de professores da EJA. Os sujeitos que contribuíram à construção dessa 

pesquisa foram quatro professores de Artes Visuais, que atuam em turmas de EJA da rede 

municipal de municipal de Salvador - Bahia. O trabalho possui abordagem qualitativa, sendo 

adotada a pesquisa colaborativa, tendo em vista que a mesma constitui em um importante 

meio de investigação e formação. Como referencial teórico, dialogamos com Arroyo (2007), 

Barbosa (1997), (Dantas (2012, 2016), Fusari e Ferraz (2001) Freire (1989, 1996, 2015), 

Haddad (1987), Ludke e André (1986), Macedo (1996), Ostrower (1987) dentre outros. O 

dispositivo utilizado para a obtenção das informações que fundamentam este estudo foram as 

entrevistas, realizadas individualmente com os professores. Sendo que o processo de 

realização das entrevistas orientou-se a partir de temáticas geradoras da experiência 

(escolarização; entrada e trajetória formativa na profissão e na EJA; abordagens 

metodológicas utilizadas, outros tempos e espaços de formação). As análises das entrevistas 

foram direcionadas pela investigação das experiências dos professores, sinalizando 

contribuições para a formação de professores na EJA. Este estudo permitiu como resultado a 

construção coletiva de um produto, Proposição de um Projeto de Oficinas pratico-reflexivas 

para professores de Artes Visuais da Educação de Jovens e Adultos que atuam no município 

de Salvador, proposta de formação para os profissionais que atuam na EJA, com o intuído de 

articular direcionamentos que certamente contribuirá para a formação docente na 

especificidade dessa modalidade educativa. A presente pesquisa apresentou o potencial de 

investigação da pesquisa colaborativa e do dispositivo das entrevistas, no processo de reflexão 

das trajetórias de formação de professores da EJA, e como estas são significativas na 

articulação da formação de professores 

 

 

Palavras-Chave: Formação de professores. Ensino. Artes Visuais. Arte-Educação. Educação 

de Jovens e Adultos. 
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ABSTRACT 

 

The present research has as theme: The aesthetic and critical formation of the art teacher in 

the EJA: implications in the pedagogical practice. Thus, his research object focused on the 

study of the formation of teachers of Visual Arts of EJA. The problem was limited to the 

following questions: how does the process of teacher education take place in the context of 

the EJA of the Salvador Municipal Network, considering the aesthetic and critical perspective 

and its influence on pedagogical practice? Thus, the objective was to understand, through the 

interviews, what are the pathways and formative proposals of the teachers of Youth and Adult 

Education of four schools of the Municipal Public Network of Salvador, and how they can 

contribute to reflect the education of teachers of EJA. The subjects who contributed to the 

construction of this research were four Visual Arts teachers, who work in EJA classes of the 

municipal  network of Salvador - Bahia. The work has a qualitative approach, being adopted 

the collaborative research, considering that it constitutes an important means of research and 

training. As a theoretical framework, we dialogue with Arroyo (2007), Barbosa (1997), 

(Dantas (2012, 2016), Fusari and Ferraz (2001) Freire (1989, 1996, 2015), Haddad (1987), 

Ludke and André (1986). Macedo (1996), Ostrower (1987), etc. The device used to obtain the 

information that underlies this study was the interviews, conducted individually with the 

teachers, and the process of conducting the interviews was guided by themes generators of the 

experience (schooling; entry and formative career in the profession and in the EJA; 

methodological approaches used, other times and spaces of formation.) The analyzes of the 

interviews were directed by the investigation of the teachers' experiences, signaling 

contributions to the teachers formation in the EJA. This study allowed as a result the 

collective construction of a product, Proposition of a Project of Practical-Reflective 

Workshops for Educa Visual Arts teachers. Youth and Adults who work in the city of 

Salvador, a training proposal for the professionals who work in the EJA, with the intuition of 

articulating directions that will certainly contribute to teacher training in the specificity of this 

educational modality. This research presented the research potential of the collaborative 

research and the device of the interviews, in the reflection process of the teacher education 

trajectories of the EJA, and how they are significant in the articulation of the teacher 

formation 

 

Key words: Teacher training. Teaching. Visual arts. Art-Education. Youth and Adult 

Education. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Figura 1 - Casseurs de pierres (Os quebradores de pedras), 1849, Óleo sobre tela, 195 x 257 cm. 

 

Fonte: www.wikiart.org/pt/gustave-courbet 

 

 
Ser livre significa compreender, no sentido mais lúcido e amplo que a 

palavra pode ter. Significa um entendimento de si, uma aceitação em si da 

necessidade da existência em termos limitados. A vivência desse 

entendimento é a mais plena e a mais profunda interiorização a que o 

indivíduo possa chegar. Ser livre é ocupar o seu espaço na vida.  

 

Ostrower (1987, p.164) 

 

A formação docente, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a Arte-educação em 

artes visuais, nessa tríade temática, permeiam os campos da Educação, existindo e resistindo 

às inúmeras mudanças, lutas e ações de resistência, formando um amplo campo de debate. 

Dedicaremos nessa pesquisa um olhar acerca de aspectos que criam um diálogo entre as 

temáticas.  

Diante do contexto da linha de pesquisa em EJA, faz-se pertinente uma reflexão sobre 

o lugar social dos indivíduos que frequentam essa modalidade, suas formas de aprender e 

empreender o conhecimento. Permitimo-nos uma primeira analogia e um convite a uma 

rápida apreciação estética: assim como a imagem na obra ―Quebradores de pedra‖ do artista 

http://www.wikiart.org/pt/gustave-courbet
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Gustave Coubrert (1819- 1877), a classe popular esteve poucas vezes protagonizando o centro 

da observação e da vida social favorecida. O artista nessa pintura ousa retratar o cotidiano do 

trabalho das classes populares, dando ao espectador o realismo da cena e a possibilidade de 

pensar socialmente sobre o que contempla. Na pintura, as figuras humanas, em suas posições 

e gestos, mostram o ofício sendo feito pelos dois personagens, como se fosse passado, numa 

espécie de ―pedagogia do trabalho‖ entre distintas gerações que repetem o fazer.  

O tocante da cena é que há a percepção de estratégias de trabalho, tecnologia e ciência 

que se desdobra em saber popular, e assim se pode pensar que esse contribuiu para a ciência, 

porém, não foram valorizados os conteúdos e a educação sempre socialmente dividida e os 

direitos à educação formal direcionados àqueles eleitos pela raça, cor, gênero e condição 

social. 

Diversos acontecimentos mundiais e impactos sociais criaram e mantiveram a 

desigualdade, assim como estruturas governamentais e sociais geraram e geram intolerâncias 

e desigualdades. A educação tem uma importância muito significativa para esses grupos de 

pessoas, que são frutos vulneráveis de mudanças econômicas e negação de direitos básicos 

para a cidadania, apesar do conceito de educar ter sido modificado ao longo dos tempos. É na 

troca de saberes, dos mais primitivos aos mais elaborados, que um grupo se fortalece de 

diversas maneiras, principalmente, de forma identitaria. A escola é para os jovens e adultos 

ainda um espaço de conexão, reconhecimento e partilha de saberes ou, pelo menos, deveria 

ser. Como nos afirma Brandão (1981): 

 

Então é o começo de quando a sociedade separa e aos poucos opõe: o que 

faz, o que se sabe com o que se faz e o que se faz como que se sabe. Então é 

quando, entre outras categorias de especialidades sociais, aparecem as de 

saber e de ensinar a saber. Este é o começo do momento em que a educação 

vira o ensino, que inventa a pedagogia, reduz a aldeia à escola e transforma 

"todos" no educador. (BRANDÃO, 1981, p.12) 

 

A consideração do autor pode nos remeter ao público da EJA, o qual precisa ser 

tratado como aquele que pode aprender diferente na valoração de seus saberes, pois a 

segregação e a negação já são por vezes bagagens trazidas em suas histórias por serem fruto 

de todos esses processos de desigualdade. Por esse motivo, a Educação de Jovens e Adultos 

não pode ser vista como compensatória, mas sim como um direito, da mesma forma que o 

direito à vida, à saúde e à dignidade humana. A educação não se constitui apenas de conteúdo 

ou programas de reparação, de índices quantitativos de aprovação, principalmente a Educação 
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de Jovens e Adultos, que requer docentes preparados para lidar com aspectos sociais que vão 

além dos programas de curso escolares. 

É necessário que, no seu processo formativo e de atuação, o professor tenha 

consciência das mudanças ideológicas que mantiveram os sujeitos das classes menos 

favorecidas historicamente no mesmo lugar, no âmbito das desigualdades sociais. Conceber 

na sua prática e na sua identidade profissional posturas que possam mudar o lugar histórico da 

educação para os estudantes das classes mais vulneráveis precisa fazer parte do ato de educar, 

como base para o desenvolvimento social, solidário e propulsor de uma autonomia e 

capacidade críticas dos sujeitos, não apenas um mecanismo de capacidade de leitura e escrita, 

mas sim uma capacidade de ler e ver o mundo, pensar possibilidades e entender o ganho de 

aprender continuamente.   

Um aspecto desse processo formativo e que recai sobre o nosso campo de análise, aqui 

representado na figura do professor de Artes Visuais, concerne aos caminhos da formação 

docente dessa área de conhecimento, de maneira particular nos professores que atuam na 

Educação de Jovens e Adultos, por perpassar em sua prática docente a educação da 

sensibilidade e da percepção, entendendo os impactos que está provoca na vida dos 

estudantes. 

A Arte é um campo de múltiplas possibilidades, a arte na escola torna-se um salutar 

processo educativo, de maneira que, por meio dela, o professor pode acessar as tendências 

individuais dos estudantes, encaminhar questões relacionadas ao gosto e ao prazer estético, 

oportunizando a autonomia do pensar e do sentir. A arte no currículo escolar estimula o 

intelecto, contribui para a formação do estudante, sem necessariamente preocupar-se com a 

formação de artistas, permitindo que o estudante, por meio de seu processo de criação, 

analise, acione e aguce sua percepção e possa refletir, construir, elaborar, reelaborar, 

aprender, ensinar, e, assim, transformar a realidade percebida. 

A educação pela arte nos espaços escolares de jovens e adultos pode se valer de suas 

experiências de vida, de essências e trajetórias para alicerçar o processo de aprendizagem, 

visto que o processo de Andragogia se dá pela conexão de conteúdos formativos a 

experiências dos adultos aprendentes. O professor dessa modalidade, ao trabalhar com os 

conceitos e conteúdos de arte em experiências partilhadas entre saberes e histórias, forma-se 

também no seu caminhar estético, visto que a formação/autoformação de uma educação 

artística se dá também pelas escolhas pessoais e experiências do professor.  

O profissional, mesmo com titulações, está vinculado em sua essência aos seus 

processos individuais, ao seu repertório de experiências, suas memórias, desde a sua infância, 
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no encontro com a arte. Suas perspectivas pedagógicas e a mediação com as turmas e suas 

experiências acontecem, dessa forma, com uma metodologia ativa de troca de saberes, 

interesses e aprendizagem dos códigos da educação e da Arte. 

A formação do professor de Artes Visuais da EJA, bem como de professores de outras 

licenciaturas, requer a formação do indivíduo de forma integral, tanto no seu caminho na 

Universidade quanto nas suas ações em serviço. Preparar o professor para a educação da 

sensibilidade, para o olhar das subjetividades, ter oportunidade de tempo para pesquisar e 

planejar atividades, poder experimentá-las, para que conquiste a segurança e autonomia 

pedagógica, exercitando o seu processo de reflexão, criação e contato com sua própria 

sensibilidade, ação que se torna relevante dentro de um cotidiano de trabalho docente 

marcado por um contexto, por vezes, hostil do mundo, de violências e rigidez social do 

trabalho.  

Não esquecendo que o professor se forma junto com cada aprendizagem que propõe e 

desperta e, dessa forma, entende modos do fazer pedagógico que se mostram no processo e no 

contato com o outro, por isso há a necessidade de uma formação sem arrogância pedagógica, 

amparada por vivências do ato de ensinar e não no ato de transmitir conhecimento. 

 

1.1 MEU CAMINHAR FORMATIVO 

 

Figura 2 - Drawing Hands – Mãos de desenho. Maurits Cornelis Escher, 1948; litogravura 

28.2 x 33.3 cm 
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Fonte: www.wikiart.org (https://www.wikiart.org/pt/maurits-cornelis-escher) 

A abordagem de nossa trajetória traduz um reflexo da constituição de quem somos 

até o momento presente. Os indivíduos são formados pelo mundo, pelas experiências e pelas 

informações que absorvem e validam. Ao contemplar a obra Drawing Hands (Desenhando 

Mãos), do artista Escher, a qual mostra um plano bidimensional que se transforma no olhar do 

espectador em um plano tridimensional, suscitamos um questionamento do que observamos e 

de como observamos, ao mesmo tempo em que aparece a ambiguidade de dois pulsos que se 

desenham se constroem. Refiro-me a essa obra nesse momento do texto por pensar a minha 

trajetória de ambiguidades, entre seguir e parar, optar e mudar, mas sempre acreditar no 

desenho de minha própria história.   

A temática dessa pesquisa está totalmente ligada ás minhas referências pessoais que 

deram anteparo para escolher a problemática. Trabalhando há 22 anos na área de educação, 

atuando como Arte Educadora em escolas, museus e projetos sociais, tive a oportunidade de 

viver experiências em espaços não formais de educação com o público da Educação de Jovens 

e Adultos, o atendimento em galerias de Arte, nas quais esses grupos, muitas vezes formados 

por idosos - alguns que nunca tinham tido contato com obras de arte em exposições - se 

posicionavam de maneira genuína e emocionada quando eram estimulados a apreciar e fruir 

produções das mais variadas expressões artísticas. 

Após a apreciação, as atividades de construção artística eram momentos de dúvidas, 

angústias e autoanálise dessas pessoas, acostumadas, muitas vezes, a se sentirem incapazes, 

relutavam e desmereciam suas próprias expressões, porém, no momento em que a 

subjetividade era respeitada e sentiam-se seguros de que ali era um momento de criar e não de 

receber julgamento estético ou social, entregavam-se à recriação do que tinham visto e sentido 

durante a visita guiada na exposição ou a apreciação do espetáculo.  

Segundo Barbosa (2009, p. 13) ―o lugar experimental dessa mediação é o museu. 

Pensamos nos museus como laboratórios de Arte, tão fundamentais para a aprendizagem da 

arte como os laboratórios de química o são para a aprendizagem da Química‖. Era perceptível 

que acionavam conceitos e saberes por meio da apreciação das obras e do diálogo com os 

mediadores e outros membros do grupo. Leite (2005) nos aponta que: 

 

É no diálogo com o outro e com a cultura que cada um é constituído, 

desconstruído, reconstruído cotidianamente. O acesso aos bens culturais é 

meio de sensibilização pessoal que possibilita, ao sujeito, aproximar-se de 
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múltiplas linguagens, tornando-o mais aberto para a relação com o outro 

favorecendo a percepção de identidade e de alteridade. (LEITE, 2005, p. 23)   

 

Analisando a afirmação da autora e rememorando a reação do público da EJA nas 

situações de contato com a Arte, compreendia as inquietações e incertezas dos estudantes, o 

que era aquele momento e aquela postura. Fui aluna da rede pública de ensino durante toda a 

minha vida escolar e, por mais que amasse o desenho, a pintura, a colagem e outras atividades 

artísticas, não me foram ofertadas aulas de Arte em muitos anos do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio. Sinto que perdi uma grande oportunidade de estruturar melhor a minha forma 

de perceber, criar e externar minha visão sobre o que pensava e o que sentia durante alguns 

anos.  

As reações nos espaços da galeria não tocavam apenas os estudantes; muitos 

professores se colocavam em postura de aprendizes, inclusive no sentido atitudinal das 

turmas, quando, por exemplo, viam os estudantes seguir as dinâmicas, respeitar o tempo de 

fala e observações dos outros, algo que não era comum em sala de aula, segundo eles. O 

mesmo ocorria nas questões conceituais, que se davam entre os mediadores e o grupo, quando 

assuntos das mais diferentes áreas de conhecimentos eram debatidos diante da apreciação 

estética das obras ou espetáculos. 

Esse fato é recorrente em alguns Museus e existem programas de atendimento 

sistemático para grupos de professores, que validam cada vez mais os espaços de Museus 

como espaços de formação docente não apenas para professores de Arte. Reflito o quanto 

seria gratificante se os professores que ministraram aulas nas escolas públicas que estudei 

tivessem tido uma formação estética. Certamente, o entendimento sobre temas que até hoje 

são debatidos nas reuniões pedagógicas, como interdisciplinaridade e metodologias ativas, já 

estariam em outro estágio de avanço. 

Nos poucos encontros com Arte do Ensino Fundamental - eu usei um livro didático 

com atividades tecnicistas e descontextualizadas da minha realidade -, a professora conduzia 

de maneira rígida as etapas de exercícios ligados à geometria ou trabalhos manuais; o livro 

apresentava imagens e cores diferentes de outros livros e tinha os espaços de construção, por 

isso guardei comigo por anos aquele livro por ser dentro de um universo uniforme algo 

diferente.  

 Iniciei minha primeira graduação em Artes Plásticas na UFBA em 1994, encantada 

pela Arte e por tantas possibilidades criativas e libertadoras que a mesma me mostrava. Vi 

que as concepções, o conhecimento de mundo e a apropriação dos processos eram mais 
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rapidamente apreendidas pelo grupo de alunos da sala que estudaram em escolas particulares 

e acessaram conhecimentos e vivências culturais.  

Mesmo tendo uma matriz curricular clássica e técnica, totalmente direcionada à 

pesquisa e à produção artística acadêmica, com referências eurocêntricos em boa parte do 

currículo e, por isso, distante de minhas referências sociais e estéticas, a Escola de Belas Artes 

me permitiu refletir, vivenciar e me emancipar intelectualmente, reparando meus sentidos 

negados pelo sistema por todos aqueles anos do plano escolar ausente de estudos da Arte e da 

cultura.  

Decidi, já no início do curso, que queria partilhar aqueles conhecimentos e técnicas 

com estudantes das escolas públicas e, em pouco tempo, eu estava em sala de aula como 

estagiária, na rede pública de ensino, sentindo o impacto de uma imaturidade na docência e a 

escassez de uma formação específica, mas segui construindo estratégias para a incorporação 

da Arte como área de conhecimento e não apenas como espaço de intervalo e fazer sem 

reflexão.  

Segui nos estágios e, ao final do curso, ainda sem contato com muitas disciplinas do 

campo de educação, ingressei em escolas particulares de Salvador, onde senti a necessidade e 

a exigência de uma prática segura e fundamentada. Os planejamentos versavam acerca das 

ideias de teóricos que eu desconhecia e que pouco eram pensados no ensino da Arte, entendi 

que eu precisava ter uma postura política sobre a disciplina que eu ministrava e uma linha 

como educadora, mesmo que as escolas pensassem educação de maneiras distintas.  

Buscava encontrar em minhas memórias as referências de meus professores da 

infância e da adolescência e não encontrava. Percebi em mim o que é não ser educada de 

maneira libertária: nos era dado menos por sermos estudantes de uma classe social menos 

favorecida? E que tipo de educadora eu seria agora, em espaços elitistas e ensinando Arte e 

cultura para alunos e alunas da camada economicamente privilegiada da cidade? Percebi essas 

lacunas e ainda não conhecia as teorias de Paulo Freire e sua defesa de educação como um ato 

político.  

Fiz uma pós-graduação em Metodologia do Ensino de Artes pela Faculdade de Artes 

do Paraná (FAP) e, algum tempo depois, já com a carreira consolidada na rede particular de 

ensino, voltei à Universidade para cursar a Licenciatura em Desenho e Plástica pela UFBA. 

Nesse momento, muitos anos já tinham passado e minhas leituras sobre Arte-Educação e 

teorias pedagógicas estavam mais amadurecidas e a minha formação se deu em exercício, o 

que foi extremamente significativo, o que mostra que a escola pode ser um polo potente de 

formação continuada e que o professor precisa ser um estudante ativo.  
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Tinha feito muitas pesquisas e estudos acerca da prática pedagógica em Arte; li os 

teóricos que desenvolveram suas pesquisas em concepções atuais do ensino da Arte; eliminei 

todas as disciplinas da prática artística pelo aproveitamento de estudos do curso anterior e 

mantive contato apenas com os componentes de educação. 

Nesse momento, surgiu outra questão que me inquieta e me move nesta pesquisa: as 

turmas eram heterogêneas, tinham estudantes de distintas licenciaturas e percebi que alguns 

professores não conseguiam lidar com a diversidade, focavam em suas ementas e a 

pluralidade dos conhecimentos foram pouco aproveitadas. Não tive dentro do curso de 

licenciatura em Desenho e Plástica nenhum contato com teóricos do ensino e pesquisa da 

Arte-Educação e nenhuma abordagem sobre o ensino de Arte para Jovens e Adultos.   

Nesse período, já desenvolvia um trabalho de educação em Museus e exposições de 

Arte, participava de ações educativas que eram pensadas e estruturadas para diferentes 

públicos, cuja experiência me deu muita sustentação na condução de minha prática. Anos 

depois, prestei consultoria em Arte Educação a diversas exposições na Caixa Cultural e 

Centro Cultural dos Correios em Salvador, onde desenvolvi ações educativas, pude ter contato 

com a educação pela Arte em espaços não formais e capacitar estudantes de diferentes áreas 

para a mediação cultural em exposições.  

Fiz uma formação indireta de muitos estudantes de cursos de Artes, História, 

Pedagogia e Museologia, que frequentavam as equipes e tinham horas de estudos dos 

conceitos da educação informal e dos princípios da educação pela Arte, por acreditar que todo 

movimento de aproximação do público com a produção artística e cultural é um modo de 

fazer Arte–Educação.  

Na Caixa Cultural Salvador, atuei como consultora do Programa Educativo Gente 

Arteira, uma ação de Responsabilidade Social, que fomenta e oportuniza o acesso de pessoas 

de baixa renda e oriundas de instituições públicas ao acesso a exposições e espetáculos 

artísticos ocorridos nesse espaço. Por vezes, eu montava equipes multidisciplinares e, 

dependendo das exposições, os encontros de formação eram tratados de maneira ampla, 

comungando vários conteúdos de distintas áreas e sempre conduzidos pela Arte e apreciação 

estética. Criávamos as estratégias de atendimento à implementação de atividades para 

diferentes realidades sociais, idades, religiões e nacionalidades e, com as equipes 

multidisciplinares, solidifiquei a minha certeza no poder da Arte na formação e transformação 

das pessoas.  

Pude dialogar com uma série de crianças, jovens, adultos e idosos sobre suas 

experiências estéticas, bem como recolher as opiniões de professores e professoras que 
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acompanhavam as turmas e se surpreendiam com a desenvoltura dos mesmos fora da sala de 

aula, estruturando debates e expressando-se de diferentes maneiras com autonomia. Fizemos 

ações educativas para pessoas em condição de semi-privação de liberdade, menores infratores, 

idosos, deficientes, entre outras situações. As exposições traziam linguagens artísticas 

diversas e derivavam de diferentes países.  

Todos os grupos se expressaram, fruíram as obras e produziram suas próprias 

representações artísticas ao final. A Arte é acessível a todos e todas, a formação para uma 

mediação sensível do educador é de fato a grande ponte para a formação da educação estética. 

Um professor esteticamente tocado, que percorre caminhos de observação de uma obra, 

analisando técnica e subjetivamente, pode ser um multiplicador em potencial de ações 

inovadoras e criativas nas salas de aula, mesmo com adversidades. 

Anos depois vivi outra gratificante experiência com Arte Educação e Formação, 

quando fui convidada a participar da equipe de arte-educadores do Instituto e Investimento e 

Responsabilidade Social - IRIS, uma organização  com  foco na Responsabilidade Social, 

onde atuei em escolas públicas em bairros de baixo IDH da cidade de Salvador, através do 

qual fazíamos um trabalho de educação estética com as crianças e com os professores e fomos 

agraciados com o prêmio TOP Social por dois anos seguidos e os resultados das pesquisas 

com crianças e professores foram positivos. 

Outras experiências marcaram a minha trajetória no contato com a Arte e a mediação 

Cultural: coordenei o programa educativo de um projeto denominado Festival de Teatro 

Brasileiro (FTB), na etapa Bahia/Sergipe, em 2009, promovido pelas empresas Alecrim 

Produções Artísticas e Selma Santos Produções. Neste momento, pude vivenciar a 

estruturação de ações educativas para formação de público ativo para o Teatro, experiência 

que atribuiu à minha trajetória profissional ainda mais perspectivas positivas da 

potencialidade da Arte como elemento transformador de percepções e práticas. As mediações 

eram pensadas para diferentes públicos, em espaços fechados como os Teatros e salas de 

espetáculos e para o palco de rua, que atingia a demanda espontânea em praças das cidades de 

Salvador e Aracajú. 

Em 2009, participei como Consultora Pedagógica do programa educativo da 

Plataforma Internacional de Dança – PID, promovido por um grupo de artistas apoiados pela 

Fundação Cultural do Estado da Bahia – FUNCEB. Nessa experiência, as ações foram 

pensadas e levadas em uma primeira fase para algumas escolas públicas de Salvador, com 

atividades que fomentassem a aproximação de estudantes com o universo da Dança 
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Contemporânea e, em um segundo momento, esses estudantes eram levados a assistir aos 

espetáculos, que foram apresentados em espaços públicos e ruas de vários bairros. 

No ano de 2015, iniciei um mestrado sanduiche em Arte e Gestão Cultural pela 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo - UIMP, uma instituição espanhola, que tinha 

componentes curriculares ministrados na cidade de Valência na Espanha, onde vivi uma 

experiência que também foi reflexiva para minha escolha do tema de pesquisa.  Meu grupo 

era formado por pessoas de diferentes idades, educadores e coordenadores de diferentes 

segmentos da educação, assim como psicólogos e assistentes sociais.  

Em uma aula de campo na Espanha, fui convidada a guiar o grupo em dois grandes e 

importantes museus espanhóis, o Reina Sophia e o Museu do Prado, e no processo da 

mediação fui tomada de forte emoção e estranhamento: à medida em que eu mediava o 

encontro do grupo com as obras de arte e os estimulava nas suas visões e experiências 

estéticas, fui percebendo que muitos jamais se permitiram ou foram convidados em suas vidas 

a experimentar a própria sensibilidade por meio da arte. 

 Ao final, ouvi depoimentos que me inquietaram, pois, o público era formado por 

gestores, muitos tinham em suas equipes de trabalho professores de Arte e conduziam a 

formação nas escolas, como poderiam não se aproximar da cultura como elemento de 

formação? E essa inquietação me veio por saber que a maior parte tinha sua formação em 

diversas licenciaturas e Pedagogia.  

Nesse mesmo ano, iniciei um trabalho com Arte-Educação no Ensino Fundamental I 

em espaços particulares e adentrei em uma realidade complexa relacionada à visão da arte na 

educação por parte do corpo de professoras, independentemente do tempo de formação e de 

estarem vinculadas a uma visão tecnicista, aos ideais de cópia e ―perfeição‖ do trabalho da 

criança, o que me levou novamente a refletir a formação estética e crítica das educadoras, 

sentindo na prática os impactos causados no processo criativo das turmas que eu atendia na 

sala de Arte. 

Em 2016, fui convidada pela editora GEEK Educacional Soluções Pedagógicas e 

Tecnologias a escrever uma coleção de livros didáticos para o Ensino Fundamental, 

abordando as Artes Visuais pensadas como projetos didáticos do Sistema de Ensino Direito 

de Aprender (SEDA). Viajei algumas vezes para encontros de apresentação do material e 

apoio para a sua utilização em sala. Tive encontros com diversos professores que estavam 

locados nas salas de aula como professores de Arte, porém, poucos tinham a formação 

específica. Assim como, coordenadores de escolas e demais gestores de cidades do interior da 
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Bahia, mais uma vez, me vi enfrentando a dificuldade desses profissionais em estabelecer 

conexões com o ensino da Arte em uma perspectiva crítica e estética. 

Muitos não compreendiam a abrangência dos conteúdos e conceitos de Arte nem 

viam como área de conhecimento, que possui linguagens específicas. Tratavam em suas 

escolas o ensino da Arte apenas como produção elementar e decorativa ou como passatempo 

para os estudantes, o que ocorria, segundo eles, pela falta de formação estética e sensível que 

lhes fora negada por toda a vida escolar. Diante de tais depoimentos, nas rodas de conversa, 

estendemos por mais vezes os encontros, e a tomada de consciência era externada nos 

depoimentos e no desejo de revisitar a prática pedagógica e fundamentar sua formação.  

Ainda em 2016, conheci o programa do MPEJA e me inscrevi como aluna especial 

na Disciplina Fundamentos Teóricos e Metodológicos das Concepções Freireanas, na ocasião 

ministrada pelas professoras Dra. Tânia Regina Dantas e Dra. Maria Hermínia Laffin, que 

apresentaram a obra de Paulo Freire de uma forma dialógica, a qual foi debatida pelo grupo 

heterogêneo da sala de maneira rica e estimulante. Pude me aproximar mais do pensamento 

desse grande educador, assim como da educação de jovens e adultos na perspectiva escolar, 

estreitei mais minha análise sobre a relação que ele fez entre a imagem, a palavra e a leitura 

de mundo e me identifiquei com a simplicidade e eficácia de suas considerações sobre 

educação. 

 Voltei às minhas experiências e teorias de Arte-Educação que apliquei ao longo do 

tempo e que atualmente aplico, quer nas salas de aula onde atuo, quer nas formações 

continuadas de professores e coordenadores pedagógicos que, por vezes, sou convidada a 

ministrar, sempre com o foco na formação e despertar da consciência estética do educador, 

para a busca de uma proposição do acolhimento sensível e da valorização da produção 

genuína e fundamentada dos estudantes com os quais esses trabalham. Como aluna regular do 

MPEJA, tive a professora Tânia Regina Dantas como orientadora, e a mesma também nutre 

uma preocupação acerca das concepções reducionistas que são dadas ao potencial criativo e 

expressivo dos sujeitos da EJA.  

Há alguns meses, ministrei algumas palestras e oficinas reflexivas, em cidades do 

interior da Bahia, com a participação de gestores, coordenadores, secretários de educação e 

professores nos Municípios de Alagoinhas, Candeias e Novo Horizonte. Nas memórias dos 

encontros e nas falas dos sujeitos participantes, foi possível perceber o completo afastamento 

dos investimentos na Educação de Jovens e Adultos, em diferentes áreas de conhecimento e, 

principalmente, no campo do ensino de Arte. 
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Senti-me desafiada a contribuir com uma pesquisa que buscasse compreender as 

lacunas da formação do educador em Arte e o encontro com a sua estrutura crítica e criativa 

na prática docente. Essa necessidade se consolidou após a observação das ações e 

pensamentos de professores de Artes Visuais da rede pública de ensino, que acompanhavam 

seus grupos de alunos nas exposições que cuidei ou em oficinas e cursos que ministrei em 

algumas escolas públicas. Investigar nos espaços de formação os lugares de abordagem do 

ensino de Arte para o público da EJA e como esses educadores foram e estão sendo 

preparados. 

O trabalho aqui apresentado versa sobre caminhos teóricos e análises junto a 

professores de Artes Visuais, tratando de pressupostos, bem como buscando contribuir com 

reflexões que possibilitem encontros mais conscientizadores e críticos nas aulas de Artes 

Visuais da Educação de Jovens e Adultos, analisando o percurso da formação docente.  

 Consideramos que a educação pela Arte possibilita processos que podem conduzir o 

educando a uma relação muito significativa, tanto em sua aprendizagem, quanto em sua 

formação sensível e humanizada. Consideramos, ainda, os campos humanos que ela atinge no 

sujeito e o quanto é importante na formação deste, pois permite a ampliação dos sentidos, das 

referências culturais, do reconhecimento do mundo e de si mesmo. A Arte ultrapassa os 

aspectos cognitivos, permeia conhecimentos, desejos, afetos, corporeidade, imaginação e 

expressividade.  

Perpassando por tão diversas considerações é que foi estruturado o presente trabalho, 

que consiste na pesquisa sobre a formação de professores de Artes Visuais que atuam na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), na rede municipal de Salvador. A escolha do tema 

ocorre em função da afinidade e vivência da pesquisadora, enquanto professora de Artes 

Visuais e História da Arte da Rede Particular de Ensino, consultora de projetos pedagógicos 

ligados à Arte-educação em municípios do interior, coordenadora de projetos em Mediação 

Cultural em exposições de Arte, que vem percebendo, ao longo de mais de vinte anos de 

atuação, a diferença das perspectivas do ensino de Artes Visuais nas duas Redes de Ensino e 

como essa diferença pode gerar ainda mais desigualdades, sobretudo no que tange ao acesso à 

Arte e à Cultura.  

Tais inquietações foram acolhidas pela orientação da professora Dra. Tânia Regina 

Dantas e demais docentes do Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos 

(MPEJA).  

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que fundamentou os capítulos e contou com 

o dispositivo de entrevistas com professores de Artes Visuais da rede municipal de Salvador 
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que atuam na Educação de Jovens e Adultos, além de um questionário aplicado à Gerência de 

Currículo da Secretaria Municipal de Salvador (SMED), analisando suas considerações, 

trajetórias de formação, bem como os dados, mediante dispositivos metodológicos que foram 

utilizados para a recolha dos mesmos.  

Como produto da pesquisa foi construído, de forma colaborativa, um projeto de 

oficinas de práticas e reflexões direcionado a professores de Artes Visuais que atuam na 

modalidade Educação de Jovens e Adultos. Visto que o educador que atua na EJA necessita 

observar e dialogar suas estratégias didáticas com as especificidades da modalidade e sabendo 

que - para que isso ocorra - é necessário um investimento em sua formação, esta pesquisa tem 

como problema: de que forma vem ocorrendo o processo de formação continuada do docente 

de Artes Visuais que atua na Educação de Jovens e Adultos, na Rede Municipal de Ensino de 

Salvador? 

A partir da determinação deste problema, a fim de buscarmos estratégias para 

responder à questão por ele evidenciada, traçamos como objetivo geral compreender o 

processo de formação do docente de Artes Visuais que atua no contexto da Educação de 

Jovens e Adultos, na Rede Municipal de Ensino de Salvador, na perspectiva estética e crítica. 

Em conformidade com questões que orientaram esse estudo, buscamos como objetivos 

específicos:  

 Realizar estudos teóricos acerca da formação de professores e da Arte-

educação; 

  Analisar a formação inicial e continuada de professores de Artes Visuais 

colaboradores da pesquisa no sentido da concepção estética e crítica; 

   Traçar o caminho formativo de professores de Artes Visuais que atuam na 

Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Salvador, destacando as suas principais 

características. 

De abordagem qualitativa, amparando-se na pesquisa colaborativa, essa pesquisa foi 

realizada tendo as entrevistas como dispositivos de obtenção de informações e dados, 

realizadas individualmente com os professores colaboradores que atuam em escolas da rede 

municipal de Salvador, Bahia. 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO  

 

 

Essa Dissertação está dividida da seguinte forma: introdução, três capítulos teóricos, 

apresentação do produto e as considerações finais cuidando de conceitos, fontes de pesquisa e 
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percurso metodológico. Na introdução, destaca-se a relevância do tema investigado, a 

influência da vivência da pesquisadora com a temática, relato de experiências que motivaram 

a pesquisa, o objeto pesquisado e os objetivos gerais e específicos, portanto, o panorama de 

pesquisa. 

No segundo capítulo intitulado Caminho metodológico: Tecendo diálogos, 

contrapontos e percebendo reflexões, que corresponde à abordagem metodológica, destaca-se 

tratar-se de uma pesquisa qualitativa, a qual permite a identificação e a análise de dados 

imensuráveis numericamente, como comportamento, percepção, intenção e sentimento. 

Também são apresentados dispositivos de coleta e interpretação de dados, a exemplo de 

entrevista semiestruturada e a observação participante, além da análise documental, no intuito 

de propiciar a participação dos sujeitos pesquisados e uma percepção detalhada do contexto 

investigado.  

O capítulo seguinte, intitulado A formação do professor e a Educação de Jovens e 

Adultos, apresenta um breve panorama acerca da formação inicial e continuada, a formação 

estética do professor de Jovens e Adultos no Brasil, a Arte educação nas classes da Educação 

de Jovens e Adultos, e uma reflexão da trajetória da Arte Educação no Brasil.  

O quarto capítulo, intitulado Análise e resultados da pesquisa, aborda o estudo da 

formação continuada, as propostas didáticas utilizadas no ensino da Arte para Jovens e 

Adultos sob a ótica das classes dos professores pesquisados. Destaca-se, neste, as reflexões 

coletivas sobre as práticas pedagógicas e suas correlações com a formação docente, no intuito 

de dialogar distintas formas de pensar o ensino de Arte, como uma possível expansão de 

possibilidades, uma vez que se tornam necessárias novas práticas nas relações educativas na 

sala de aula, bem como ações e temáticas que contribuam para a formação docente de 

professores de Artes Visuais que atuem na Educação de Jovens e Adultos, na rede municipal 

de Salvador. 

As Considerações Finais, na sequência, apresentam o lugar que dizemos as 

considerações, as conclusões e inconclusões elaboradas e estabelecidas no percurso da 

pesquisa no que tange à formação dos professores pesquisados, servindo como amostra para o 

campo da formação docente de arte-educadores da rede municipal de ensino de Salvador, no 

campo da modalidade EJA, bem como uma proposição de inserção de um componente 

curricular voltado para o Campo da Arte dentro do programa de pós-graduação do Mestrado 

Profissional em Educação de Jovens e Adultos - MPEJA, que se constitui em um dos 

elementos do produto da pesquisa. Compreendemos a subjetividade do tema e do ato de 
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pesquisar formação e Arte educação, visto que são campos que se deslocam em uma constante 

transformação, por estarem ligados ao fazer humano em busca do conhecimento. 

O produto da pesquisa se constitui na Proposta de oficinas de práticas e reflexões de 

Arte Educação para professores de Artes Visuais que atum na Educação de Jovens e Adultos 

da rede municipal de Salvador. Tal proposta de formação continuada para professores de 

Artes Visuais que atuam na EJA é estruturada com o objetivo de apresentar e partilhar 

direcionamentos que auxiliem o processo e a trajetória formativa de docentes nessa 

modalidade, no campo da Arte Educação. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO: TECENDO DIÁLOGOS, CONTRAPONTOS E 

PERCEBENDO REFLEXÕES 

 

Figura 3 - Saint Jerome Writing (São Jerônimo escrevendo). Caravaggio, entre 1605 e 1606, óleo 

sobre tela, 112 x 157 cm. Galeria Borghese, Roma, Itália 

 

 

Fonte: (http://virusdaarte.net/caravaggio-sao-jeronimo-que-escreve/) 

 

São Jerônimo (340-420) foi um Padre dono de grande erudição (conhecia o hebraico, 

grego e latim), responsável pela famosa versão latina da Bíblia, conhecida como Vulgata 

Latina. Na obra (Figura 3), o artista barroco Caravaggio apresenta uma cena permeada por 

claros e escuros, típicos do estilo do artista. São Jerônimo é retratado já idoso, imerso em seu 

ato de leitura e escrita, cujo corpo desgastado pelo tempo é acentuado pela parte mostrada, 

que se releva na abertura do tecido vermelho que o recobre. O contraponto da cabeça do santo 

já quase sem cabelos se faz pela cabeça da caveira, que mostra a perenidade da vida e a força 

e o poder do conhecimento e da pesquisa. Outra interpretação que pode ser trazida pela obra é 

a que o crânio sobre os livros pode, no futuro, ser substituído pelo do próprio São Jerônimo, o 

que indicaria que os homens se vão e os conhecimentos ficam. 

O capítulo metodológico aqui apresentado pode ser comparado à obra apreciada. A 

escolha metodológica é concebida posteriormente à escolha do objeto a ser pesquisado, e 

nesse momento se estabelece uma construção de dedicação e doação ao processo investigativo 
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em seus campos e categorias. Por se tratar de uma pesquisa entre professores, o caminho 

metodológico promove formação, reflexão e observação de pesquisadora e pesquisados, 

tornando-os, assim, colaboradores. As pesquisas no campo da formação docente em Arte-

Educação são significativas e crescentes no Brasil, todavia, no Mestrado Profissional em 

Educação de Jovens e Adultos - MPEJA da Universidade do Estado da Bahia - UNEB, temos 

poucos estudos de casos sobre a temática.  

O programa é parte de uma estrutura organizacional muito importante, sendo a 

universidade citada a maior instituição pública de ensino superior multicampi do Estado 

da Bahia, dividida em 29 campus, ocupando uma grande extensão de territórios do Estado. 

A presente pesquisa, por sua vez, trata de um estudo que envolve o olhar sobre a 

formação e a prática docente de quatro professores de Artes Visuais de escolas da Rede 

Municipal da Cidade de Salvador: Escola Municipal Dona Arlete Magalhães - localizada à 

Rua Vitorio Alves Motinho, em Castelo Branco -, Escola Municipal Nova do Bairro da Paz – 

localizada no Bairro da Paz, Barbosa Romeo, de Pituaçu, pertencentes à Gerência Regional de 

Ensino GRE Itapuã. 

Os professores são atuantes nas turmas de Educação de Jovens e Adultos dos TAP IV 

e V, EJA II – 2º Segmento da modalidade – que representa o Tempo de Aprendizagem IV 

(TAP IV) e Tempo de Aprendizagem V (TAP V), referentes aos anos do Ensino Fundamental 

II (6º ao 9º ano), com um programa de ensino que tem a duração total de 2.000 horas, em dois 

anos, com períodos de 200 dias letivos cada. O recorte dos tempos de aprendizagem foi feito 

considerando a estrutura curricular da Secretaria Municipal de Educação - SMED
1
, onde 

aparece apenas a oferta do componente Curricular Arte para esse segmento, conforme 

documento solicitado à Secretaria Municipal de Educação da Cidade de Salvador.  

 

Com a reestruturação da Modalidade em 2013 a proposta curricular passou 

por uma ampla discussão o envolvendo gestores, coordenadores e 

professores. Nestes encontros foram debatidos a política da EJA e os 

elementos básicos do currículo considerando a legislação, viabilidade de 

operacionalização, condições concretas de atendimento na Rede. Sendo 

assim, inicialmente mantemos a mesma proposta do SEJA para o primeiro 

segmento aprovada em encontro de discussão para este fim. A proposta foi 

apresentada ao Conselho Municipal de Educação que, após seções de 

debates inclui a inclusão dos componentes – Arte e Educação Física. No 

entanto, a SMED ponderou a inclusão dos componentes na Matriz por conta 

da inviabilidade no tempo da EJA, retornando neste quesito a proposta de 

matriz anterior (SMED, 2019, p. 01). 
 

                                                 
1 Foi informado com base no documento informações nº 66/19, em resposta ao ofício SMED /Externo 

nº 57/2019) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
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Como trata o posicionamento citado, o pouco tempo estabelecido para as aulas no 

TAP I, segundo análise da Secretaria Municipal de Educação SMED, inviabiliza a inserção do 

componente curricular, o que pode significar uma lacuna no processo de estímulo à formação 

ligada à criatividade e à auto expressão nas séries iniciais do público da EJA. Outro dado 

percebido no processo das entrevistas com os professores é que os estudantes da EJA do TAP 

1 estão em processo de alfabetização e que algumas disciplinas têm a carga horária ampliada, 

não sobrando espaço para o Componente Artes, dessa forma a investigação da formação 

docente e prática docente foi direcionada para o segmento TAP 2. 

A escolha por pesquisar a formação se deu pela percepção da grande necessidade de 

propostas que se dedicam a cuidar do professor, por ser esse sujeito um elo fundamental entre 

as propostas, diretrizes e leis geradas na educação e os estudantes e, também, perceber a real 

situação de oferta de formação dada pela rede municipal de ensino aos professores de Artes 

visuais que atuam na EJA.  

Considerando o professor como um sujeito aprendente ao longo da vida e valorizando 

os diversos desafios da atuação que a modalidade oferece no seu campo de diversidade, foi 

desenvolvido um trabalho de pesquisa, relacionando a formação docente e seus impactos na 

prática pedagógica. Sobre o ato de pesquisar campos de diversidade e subjetividades e 

corroborando com Ludke e André (2015, p.2), trata-se de uma ocasião privilegiada, reunindo 

o pensamento e a ação de uma pessoa, ou de um grupo, no esforço de elaborar conhecimentos 

sobre aspectos da realidade que deverão servir para a composição de soluções propostas aos 

seus problemas. 

A análise das autoras permite que o entendimento de pesquisa seja uma ação e 

conexão de diversos fatores e sujeitos, favorecendo a qualidade dos dados, visto que a análise 

do tema constitui-se em subjetividade, que precisa, por sua vez, ser analisada também sobre o 

olhar pessoal do professor em seu caminho de formação, enquanto o pesquisador, implicado 

no tema pesquisado, pode alicerçar sua busca de resultados para um entendimento mais coeso 

no que se refere aos encaminhamentos por eles suscitados.  

A busca por uma análise do contexto e a projeção de encaminhamentos dos dados 

podem configurar, dentro do caminho da pesquisa, muito mais que um resultado objetivo, mas 

as indicações de um percurso com um retorno de melhoria social, como nos afirma Macedo 

(2009):  

 

A pesquisa é um campo das práxis sociais, como tal deve satisfações à sua 

comunidade e à sociedade com a qual ela se compromete em termos de 

qualidade e responsabilidade, carregando todas as insuficiências, todos os 
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inacabamentos e conflitos que se espera em qualquer prática humana. 

(MACEDO, 2009, p. 82) 

 

A análise de Macedo (2009) aponta a necessidade de uma pesquisa comprometida no 

retorno dos resultados aos sujeitos participantes, para que a reflexão se complete e se 

desdobre em ações de aplicação no que visa à melhoria do contexto. Diante dessa reflexão, a 

pesquisa visa considerar o trabalho do professor de Arte em diferentes ângulos, percebidos 

por uma abordagem de investigação, que permita a riqueza de descrições, acontecimentos, 

historicidade, relatos particulares e experiências de processos nas distintas etapas. Mostrando 

percursos de compreensão, no que tange à percepção da teoria e prática, gerando reflexões e 

transformações, como trata Dominguez (2015).  

 

A investigação, então, não propiciava apenas a coleta de dados, mas 

objetivava a participação dos envolvidos, considerando, pois, necessário 

também contribuir com o processo de formação dos sujeitos envolvidos, pela 

possibilidade de reflexão conjunta entre professores e pesquisadora. 

(DOMINGUES, 2015, p. 169) 

 

Para Domingues (2015), a pesquisa contribui para desvendar o mundo, é um trabalho 

de descobertas e redescobertas, um credenciamento do pesquisador com o universo de 

questionamentos, dúvidas e múltiplos olhares sobre um mesmo problema. Ela oferta 

possibilidades para o desenho de um caminho reconsiderando e refletindo a indagação inicial. 

A pesquisa em educação, ao mesmo tempo, feita por professores que observam e refletem 

junto práticas de outros, traduz-se em uma poética passível de olhar diferente.  

O professor /pesquisador, investiga a prática do outro e remete-se à sua própria 

prática, propõe o problema e como buscar caminhos plausíveis para a resolução. Em se 

tratando da pesquisa qualitativa, trilhamos caminhos da pluralidade de contextos, devido à 

proximidade do sujeito pesquisado, com profusão de referências e reflexões constantes. 

Para explicar o caminho desenvolvido, neste capitulo, expomos os procedimentos 

metodológicos que utilizamos na pesquisa, nos amparando em teóricos que referendam nossas 

escolhas. Fazendo referência a Gil (2008, p.17), ressaltamos que ―pode-se definir pesquisa, 

como procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos 

problemas que estão sendo propostos‖. Contudo, para galgar esse processo, é preciso 

estabelecer metas e utilizar uma abordagem e dispositivos que promovam indicações de 

respostas ao problema. Conforme já elucidado, o objetivo geral dessa pesquisa delimita-se em 

compreender o processo de formação do docente de Artes Visuais que atua na Educação de 
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Jovens e Adultos, na Rede Municipal de Ensino de Salvador, na perspectiva estética e crítica e 

de como essa formação pode ter influência na prática pedagógica.   

Fizemos a etapa do levantamento bibliográfico, a partir da leitura e análise de autores 

das áreas correspondentes à Arte, Educação, Formação Docente e Pesquisa, assim como 

análise de olhares de outros pesquisadores sobre o tema, que contribuíram para o ajuste do 

recorte das abordagens, delimitação do problema e a condução dos caminhos da pesquisa no 

âmbito geral. Para compor o percurso de investigação, utilizamos os dispositivos da entrevista 

semiestruturada, as quais foram feitas de forma individual com os professores, o que 

propiciou a coleta de informações que colaborassem com a reflexão do problema e o alcance 

dos objetivos propostos.  

Trata-se, então, de uma pesquisa colaborativa, através da qual foi feita a análise da 

formação dos professores colaboradores, a trajetória da docência na EJA,  o contato e 

consumo de arte as ações didáticas aplicadas nas turmas de Educação de Jovens e Adultos da 

Rede Municipal de Salvador em que atuam, bem como coleta de contribuições e sugestões  

pedagógicas para a elaboração do produto dessa pesquisa, que é um projeto de oficinas 

reflexivas para professores de Artes que atuam na Educação de Jovens e Adultos.  

 A pesquisa colaborativa possibilita a ampliação dos caminhos investigativos junto aos 

professores colaboradores, por ser essa abordagem, expressamente, direcionada e estruturada 

para pesquisas com docentes, permitido uma integração direta e a consideração dos distintos 

contextos em que os sujeitos da pesquisa estão inseridos, suas percepções e intervenções 

diretas no processo investigativo, considerando ação e participação, em uma troca e 

colaboração entre pesquisador e pesquisado. Como afirma Ibiapina (2016) 

 
A pesquisa colaborativa inicia, no final da década de 1990, a construção de 

um campo de saberes que elimina o mencionado fosso e rompe com a 

concepção de que pesquisadores e docentes e as suas produções, 

necessariamente, restrinjam--se a produzir saberes que circulem apenas nos 

seus próprios mundos, não concorrendo para que haja a comunicação 

interconectada entre eles. (IBIAPINA, 2016, p. 35) 

 

A consideração da autora sobre a pesquisa colaborativa ampara o processo de 

investigação do trabalho, que permeia a interlocução com os professores colaboradores, seus 

saberes e suas práticas, por acreditarmos nesse caminhar como possibilidade de entender as 

manifestações mais gerais de um problema e como os encaminhamentos para verificar 

sugestões e possíveis soluções possam partir de quem convive com o mesmo. 
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2.1 A ESCOLHA DA ABORDAGEM QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO  

 

O campo da educação representa em todas as instâncias, um lugar de pesquisas e 

descobertas. Essa reflexão colaborou por optarmos pela pesquisa qualitativa que, segundo 

Ludke e André (1986, p. 19), o estudo qualitativo é o que se desenvolve numa situação 

natural, rico em dados descritivos, com um plano aberto, flexível, que focaliza a realidade de 

forma complexa e contextualizada da investigação a qual está voltado. 

Em seu artigo intitulado Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades, 

Godoy (1995) relata a trajetória histórica da pesquisa qualitativa, abordando, dentre outras 

informações, a de que ela se desenvolveu amplamente a partir do campo das Sociologia e da 

Antropologia, por estar ligada aos estudos de fenômenos humanos e sociais. Tendo suas 

primeiras manifestações no século XIX, nos cenários de investigação social, perpassando 

esses estudos na Inglaterra, em 1932, nas pesquisas de Webbes, quem admite e se apoia em 

descrições, entrevistas e observações. 

Os estudos de Godoy também mostram que nos Estados Unidos a pesquisa qualitativa 

foi aceita pela Universidade de Chicago, nos estudos do Departamento de Sociologia nos anos 

de 1910 e 1940. Adentra o século XX valorizada por diversos pesquisadores antropólogos, 

porém rejeitada por outras linhas e ciências. Nos anos 60, foi incorporada à área da Sociologia 

e teve aparições em periódicos e publicações que sustentavam a linha de pesquisa social. A 

pesquisa qualitativa gerou em sua trajetória uma diversidade de métodos de trabalho, estilos, 

apresentações de resultados e diferentes considerações dos sujeitos pesquisados. 

O que para o presente estudo se configura em uma linha que aponta os interesses e 

elementos variados, como os contextos formativos de professores de Arte atuantes na 

Educação de Jovens e Adultos, as realidades em que trabalham e as estratégias pedagógicas 

que aplicam, o que caracteriza uma diversidade de elementos a serem analisados de diferentes 

maneiras. 

 Assim, na abordagem qualitativa, segundo Ludke e André (1986, p.12), ―o 

pesquisador deve, assim, atentar para o maior número de elementos presentes na situação 

estudada, pois, um aspecto trivial pode ser essencial para a melhor compreensão do problema 

que está sendo estudado‖. Dada a realidade e os anseios gerados pelo panorama de sujeitos e 

foco, assim como a própria heterogeneidade dos grupos de Educação de Jovens e Adultos, 

pensar no processo foi fundamental, pois as descrições, situações, lócus, vivências, saberes e 

formação, estavam no foco de interesse da investigação. Como afirma Godoy (1995): 
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Os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não 

simplesmente com os resultados ou produto. O interesse desses 

investigadores está em verificar como determinado fenômeno se manifesta 

nas atividades, procedimentos e interações diárias. Não é possível 

compreender o comportamento humano sem a compreensão do quadro 

referencial (estrutura) dentro do qual os indivíduos interpretam seus 

pensamentos, sentimentos e ações. (GODOY,1995, p. 63) 

 

Com essa compreensão Godoy (1995) elucida que as escolhas dos sujeitos da 

pesquisa, assim como a problemática, refletem formação e prática docente em um campo da 

subjetividade da Arte e Educação de Jovens e Adultos. Demo (1987), em seu turno vai 

afirmar que: 

 

Descobrir a realidade é um processo quase interminável. É um processo de 

fenômeno de aproximações sucessivas nunca esgotadas. Depreende-se, 

portanto, que a realidade não se esgota, por mais que um pesquisador tenha 

um ângulo sobre a mesma, outras possibilidades de compreensão do real 

surgirão. (DEMO ,1987, p.23)  

 

Tal afirmativa reforça a importância da escolha dessa abordagem para abarcar as 

etapas da pesquisa, nas quais o objeto e a temática de estudo percorrem caminhos variáveis na 

sua essência. Em um estudo sobre a prática de indivíduos que impactam em seus caminhos 

formativos, a abordagem precisa permitir acesso a contextos particulares dos envolvidos, 

traçados pela sua própria história pessoal e profissional. Como elucida Galeffi (2009): 

 

O que se deve investigar de início é a natureza humana do próprio 

conhecimento, portanto, o conhecimento que em cada um de nós se encontra 

já atualizado como horizonte existencial concreto, isto é, como consciência 

encarnada individual e pessoal. (GALEFFI, 2009, p. 22) 

 

O pensamento do autor corrobora com as ideias que conduzem ao caminho do estudo, 

às escolhas por instrumentos de aproximação mais humanizados da coleta de dados e aos 

anseios de uma pesquisa significativa que permita tocar os espaços da Educação de Jovens e 

Adultos e que seus saberes possam reverberar nas práticas e debates da Arte Educação. 

Godoy (1995) avança na perspectiva de revelar em sua análise que a pesquisa 

qualitativa deve ter o ambiente natural como uma fonte direta de dados, o pesquisador como 

um instrumento principal, ser descritiva, valorizar o significado que as pessoas dão às coisas e 

a própria vida e utilizar o enfoque indutivo na análise de dados. Tais características 

demostram o quão podem ser significativos os dados recolhidos da investigação e a 

abrangência da relação entre pesquisador e objeto de pesquisa. 
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Por fim, o problema da pesquisa está vinculado a uma reflexão pessoal do professor de 

Arte da EJA e sua percepção sobre o impacto de sua formação na prática que atinge outros 

sujeitos. O caminho para essa investigação se ampara na linha qualitativa e seus instrumentos. 

 

2.2 A PESQUISA COLABORATIVA 

 

Figura 4 - A Dança Henri Matisse, 1910; óleo sobre tela. 2,60m x 3,91m. Museu Hermitage, São 

Petesburgo 

Fonte: www.arteeartistas.com.br (https://arteeartistas.com.br/a-danca-henri-matisse/) 

 

Colaborar é uma ação ligada à cocriação. Um processo complexo, uma construção em 

etapas que precisa ser vivenciada em parceria para que se estabeleça. Pode significar um 

empreender junto, no qual a sincronia entre pensar e agir conecta indivíduos dentro de um 

mesmo objetivo. O campo da pesquisa colaborativa nos permite relacioná-la com a obra ―A 

Dança‖, do artista Henri Matisse. Ao observarmos a imagem, a conexão dos corpos 

apresentada respeita a diversidade dos diferentes movimentos de cada um dos personagens, e 

os movimentos distintos quando respeitados pelo espaço e ligados uns aos outros formam um 

ritmo, e a dança coletiva se estabelece. É preciso colaborar, compartilhar, absorver as 

informações dos gestos para concretizar a ação coletivamente. Ibiapina (2007) aponta, assim, 

a gênese da pesquisa colaborativa como um novo campo de tratamento dos saberes: 

 

https://arteeartistas.com.br/a-danca-henri-matisse/
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A pesquisa colaborativa inicia, no final da década de 1990, a construção de 

um campo de saberes que elimina o mencionado fosso e rompe com a 

concepção de que pesquisadores e docentes e as suas produções, 

necessariamente, restrinjam--se a produzir saberes que circulem apenas nos 

seus próprios mundos, não concorrendo para que haja a comunicação 

interconectada entre eles. (IBIAPINA, 2007, p. 35) 

 

A afirmativa da autora elucida que a metodologia da pesquisa colaborativa visa uma 

conexão de diferentes sujeitos que contribuem coordenadamente para a execução e respostas 

das questões geradas. A pesquisa colaborativa pertence ao campo das pesquisas sociais e 

humanas, nas quais por muito tempo predominava a produção dos saberes apenas dos 

pesquisadores. Nas pesquisas no campo da educação, por exemplo, os saberes de docentes, 

alunos, funcionários das escolas não eram validados. Como corrobora Ibiapina (2016), 

 

Investigar, portanto, na perspectiva colaborativa de construção de saberes, 

significa implicação de agentes, tais como: investigadores, professores, pais, 

administradores e estudantes em projetos comuns de produção de 

conhecimentos que desenvolvam espaços-tempo de reflexão crítica e de 

compreensão das ações e das teorias educativas em prol de uma educação 

mais justa e igualitária. (IBIAPINA, 2016, p. 36) 

 

 O caminho da pesquisa que aqui se apresenta, por meio do qual os professores 

colaboradores são coparticipantes da investigação, com seus relatos, sugestões e 

considerações, conduz ao delineamento do objeto da pesquisa de forma partilhada, observada 

por diferentes olhares de educadores da área de Artes Visuais, onde cada realidade e 

identidade profissional aponta para um ponto de vista, o que enriquece o debate. 

 Optamos, assim, pela indicação de uma análise complexa e ampla, que não apenas 

poderia ser focada em levantamento de informações, considerando contextos e sujeitos 

diferentes, que vivenciam o mesmo problema e que por essa circunstância motivou a 

indagação do estudo: como a formação docente pode implicar na formação estética e crítica e 

na prática pedagógica?  

Considerando a complexidade do conceito de formação dentro uma área de 

conhecimento como a Arte, que é tão ampla e possui linguagens especificas com 

metodologias e objetivos distintos, a pesquisa se desdobra em uma elaboração híbrida, na qual 

os participantes refletem suas práticas, tocam, se percebem e se formam coletivamente com 

seus alunos e alunas. 

Os pressupostos da investigação partiram também de uma análise do indivíduo que, 

nos momentos de troca e análise de sua prática profissional e seu campo de atuação, ampliou 

a sua consciência pessoal e que perpassa do campo profissional, atingindo seu processo 
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particular de relação com a profissão de arte-educador, sua relação como criador e 

consumidor de arte. Essa pesquisa torna-se, assim, participativa e interativa, permeada de 

subjetividades de todos os envolvidos.  

Como corrobora Barbier (2007), ―resulta de uma atividade de pesquisa na qual os 

atores se debruçam sobre eles mesmos.‖ Desta forma, compreendemos a importância da 

pesquisa como elemento de reflexão, em que o ato de apropriar-se de sua trajetória e poder 

partilhar com outros para o crescimento e formação. 

A pesquisa colaborativa pode desenhar o caminho da construção do produto da 

pesquisa, devido a sua interatividade, na estrutura do diálogo e troca de experiência sobre o 

campo da EJA em Salvador, dificuldades e desafios para o professor que ingressa tanto para o 

que já está atuando na modalidade. Como confirma Ibiapina (2007, p. 54), ―importante é que 

cada partícipe tenha claramente definida qual vai ser a sua função na pesquisa e como as suas 

competências podem contribuir para o êxito da relação colaborativa‖. Diante dessa análise, 

seguimos a pesquisa onde cada colaborador entrevistado apresentou perspectivas e sugestões 

de abordagens e diretrizes temáticas necessárias para a concepção de uma proposta de oficina 

artístico reflexiva para educadores de Artes Visuais que atuam na EJA.  

 

2.3 OS SUJEITOS DA PESQUISA E SEUS CONTEXTOS  

  

Os sujeitos dessa pesquisa foram 04 professores de Artes Visuais, licenciados em 

Artes Visuais, que atuam em diferentes escolas na Educação de Jovens e Adultos na Rede 

Municipal de Ensino de Salvador, no segmento II, nos TAPs IV e V. Esse quantitativo foi 

delimitado devido ao fato de trabalharmos com a entrevista semiestruturada e com análise de 

dados subjetivos, amplos e com questionamentos variados, bem como a opção por uma 

linguagem artística de atuação apenas. 

A análise teve sua centralidade em questões que possibilitassem a observação e 

registro dos caminhos formativos, experiências docentes com a EJA, os caminhos de atuação 

na modalidade, a relação docente com a Arte e com a educação, a formação estética e as 

escolhas metodológicas para o trabalho com Artes Visuais na Educação de Jovens e Adultos.  

Foi feito o primeiro contato com os professores nas unidades escolares, com o objetivo 

de estabelecer um primeiro momento de sensibilização, aproximação e apresentação da 

pesquisa; no segundo momento, um pequeno questionário foi disponibilizado pelo Whats 

App, linkado à Plataforma do Google Drive, com questionamentos preliminares relacionados 

aos dados pessoais dos professores. Uma agenda foi estabelecida para a entrevista, a qual 
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obedeceu à disponibilidade dos professores, devido à dinâmica de trabalho de mais de 20 

horas dos mesmos e à variedade de escolas em bairros diferentes que os mesmos atuavam. 

Seguindo as indicações, iniciamos as entrevistas que ocorreram nas escolas e em outros 

espaços indicados pelos professores. Para preservar a identidade dos professores 

entrevistados, foi dado a cada um deles um pseudônimo com nomes de artistas, após a 

finalização das entrevistas, fizemos a transcrição e a categorização. 

De posse das entrevistas, pudemos elaborar um quadro com o perfil dos professores, o 

que nos deu uma visão mais próxima dos sujeitos colaboradores da pesquisa. 

 

Quadro 1 - Perfil dos professores colaboradores 

 

PROFESSOR FAIXA 

ETÁRIA 

TEMPO DE 

DOCÊNCIA 

NA EJA 

FORMAÇÃO LINGUAGEM 

ARTÍSTICA 

QUE 

LECIONA 

CARGA 

HORARIA 

NA REDE 

FRIDA 55 25 Mestrado em Artes 

visuais, bacharela em 

design SENAI e 

licenciatura em 

desenho e plástica 

UFBA 

Artes visuais 40 

BASQUIAT 

 

44 16 Arquitetura pela 

UFBA, licenciatura 

em Desenho e 

plástica UFBA, Pós-

graduação em 

Educação de Jovens e 

Adultos e mestrando 

em educação e 

contemporaneidade, 

na UNEB 

 

Artes visuais 40 

PORTINARI 46 18 Bacharelado Artes 

Plásticas na UFBA, 

no em artes plásticas 

UFBA, Pedagogia na 

UNEB e licenciatura 

em desenho e plástica 

na UFBA.  

 

Artes visuais 40 

VAN GOGH 55 27 Licenciatura em 

desenho e plástica, 

especialista em 

metodologia do 

ensino de arte pela 

FAP (faculdade de 

Arte do Paraná)  

Artes visuais 40 

 

Fonte: elaboração própria (2019) 
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Após concluir essa etapa, verificamos que os professos pesquisados atuam na 

Educação de Jovens e Adultos, possuem formação na área e na linguagem específica, 

buscaram formação continuada na área e uma informação que não aparece no quadro, porém 

ressaltamos aqui, todos os professores foram atuar na EJA como recurso de ampliação salarial 

e composição de carga horária. A experiência apresentada pelo tempo de atuação dos 

professores na modalidade, permitiu uma análise bem específica acerca da variação de ações 

didáticas, direcionadas pelas características de diversidade das turmas, flexibilidade inventiva 

dos professores, forma de encarar a realidade dos estudantes que atendiam, e isso permitiu 

traçar um panorama de diferentes compreensões sobre formação docente no ensino de Artes 

Visuais para a EJA e identidade docente, na questões da formação estética e crítica. As 

análises sobre a relação da formação estética, o consumo de arte pelos professores, representa 

um dado importante para refletir a pesquisa se pensarmos na ideia de que o educador-artista 

precisa ter seu próprio processo criativo, sensível, estimulado, para que possa retroalimentar 

os processos dos estudantes, visto que o ensino de arte requer o trato da mediação de 

subjetividades. Elaboramos um quadro de percepções dos professores entrevistados sobre a 

própria formação estética e experiência artística. 

 

Quadro 2 - Percepções dos professores entrevistados sobre a própria formação estética e experiência 

artística e o impacto na prática docente. 

 

PROFESSOR ATUAÇÃO ALÉM DA 

DOCÊNCIA 

 

 COMO CONSIDERA O IMPACTO DA 

EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA PESSOAL NA 

PRÁTICA DOCENTE? 

FRIDA 

 

Atua como artista plástica e 

design e acredita que 

consegue levar o 

conhecimento e atuação 

como design de produto 

para a sala de arte. 

 

 Considera que leva muitas coisas para eles (os 

estudantes), leva a arte como forma de agregar a 

vida, e leva para a prática, reaproveitamento de 

resíduos e que eles possam vender. Arte e 

empreendedorismo. 

 

BASQUIAT 

 

Trabalhou durante um 

tempo na área de 

arquitetura o que levou de 

forma paralela, desenvolve 

trabalho artístico de 

pesquisa em estamparia 

com os alunos, como 

processo de formação e 

empreendedorismo 

Considera importante saber como o trabalho é 

desenvolvido e os resultados que a escola 

alcança validam a disciplina e colocam a arte em 

outro lugar que não só desprestígio. Dialoga com 

as disciplinas, mas demarca muito os conteúdos 

específicos de arte. 

PORTINARI Atua como artista de forma 

muito restrita, devido aos 

processos docentes, mas 

Considera que isso impacta, pois não se pode ser 

artista na teoria. E na EJA muito mais, para que 

se a matéria de arte se mantenha atrativa. E o 
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sente que precisava, 

produzir mais, ―inspirar 

para respirar. ‖ 

professor precisa respirar a arte para inspirar o 

outro ele precisa se retroalimenta 

VAN GOGH Declarou não ter contato 

com arte nem outra atuação 

como artista, apenas à 

docência, devido à questão 

do tempo e sente ter 

estagnado a experiência, 

pois traz sempre relatos do 

passado. Consome arte 

apenas pelo meio virtual, 

trabalha 40 horas. 

 

 

Considera que implica, pois seria um estímulo 

com o aluno, quando o professor pode e tem 

acesso a arte. ‖Vivenciar a arte iria me 

transformar e eu iria transformar alguém‖. 

 

Fonte: elaboração própria (2019) 

 

A partir desse quadro, observamos que os professores refletiram sua identidade 

docente como arte-educadores, percebendo a especificidade de ser um professor atuante 

artisticamente, consumidor de produções artísticas. Esse tópico da análise partiu de um dos 

questionamentos da entrevista elaborada e aplicada aos professores, por acreditarmos na 

importância dessa relação da experiência pessoal e a formação. Pois a arte como vivência 

pessoal contribui na experiência docente. Neitzel e Carvalho (2011) apontam: 

 

O professor, como sujeito da cultura precisa apropriar-se de uma 

sensibilidade estética desenvolvidas nas relações com os objetos culturais e 

artísticos. Ao fruir a arte, o sujeito relaciona-se consigo e com o contexto 

que o cerca, neste sentido, ao entrar em contato com o que o outro fez, numa 

relação dialética o apreciador experimenta, por meio de seus sentidos, um 

diálogo com a produção humana. (NEITZEL; CARVALHO, 2011, p. 105)   

  

Nesse sentido, a formação estética do educador possibilita uma amplitude de sua 

condição como mediador das criações e expressões dos estudantes, no momento em que o 

professor tem o contato com as possibilidades de criação, observação e criação artística, 

podendo tornar-se sensível e respeitoso aos processos autorais de criação dos estudantes. 

Todavia, isso exige um deslocamento do artista e do educador, para que o gosto pessoal não 

interfira no processo criativo dos estudantes e a compreensão de que os estudantes são 

capazes de fruir as obras e revelarem em produções genuínas suas impressões. 

A estética e a arte na formação docente, em todos os cursos e mais precisamente nos 

de arte, permitiriam um educador que potencializasse a autonomia e a valorização da criação 

autoral, no que se refere às classes de EJA, permeadas de diversidade, onde a arte encontra 

várias possibilidades de olhares e percepções. Ao realizarmos as entrevistas, adentramos esse 
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campo, e essa etapa deixou claro que os professores colaboradores compreendem e 

concordam que o professor de arte precisa ser um atuante consumidor de arte para que possa 

deixar a semente da criação, da inovação e do compromisso com a expressividade crítica e 

estética de seus estudantes, no momento em que discute e entra em contato com outras 

estéticas, outras formas de falar de um mesmo assunto ou de representar uma situação ou 

cena. 

A arte como experiência formativa para professores abrange mais que o processo 

mecânico, mas sim as etapas de um oficio ligado à escuta, mediação de saberes e percepção 

sensível do outro, pois a aprendizagem requer afetividade. Loponte (2017) aponta que: 

 

Se a formação docente for capaz de expandir-se em outras direções menos 

racionais e prescritivas, talvez consigamos enfrentar de modo mais 

afirmativo a aridez que reveste muitas práticas escolares cotidianas, dando 

abertura para tornar escolas e aulas em férteis ―espaços de experimentação‖. 

(LOPONTE, 2017, p. 448) 

 

A consideração da referida autora mostra que é pertinente considerar que a formação 

estética aciona caminhos de subjetividade do professor, ampliando a sua capacidade de 

elaboração crítica, criação de estratégias pedagógicas inventivas, as quais, para o campo da 

EJA, bem como foi percebido ao longo das entrevistas, requerem outras estratégias que 

mobilizem e estimulem o público que volta para a escola. A partir desse olhar, entendemos 

que a educação estética  nessa modalidade se apresentaria como uma saída para muitos 

processos de aprendizagem não somente nas aulas de arte, mas permeando todas as outras 

disciplinas, pois o aprendizado com arte e processos de experimentação criativa é mais 

dinâmico, autônomo e o estudante pode se apresentar sempre como protagonista e o professor, 

usando do processo de Andragogia, mediar os saberes e as produções autorais e significativas 

entrelaçando conteúdos formais, saberes pessoais e práticas artísticas. 
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2.4 O MUNICÍPIO DE SALVADOR – REFLEXÕES SOCIAIS E A EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS  

 

Figura 5 - Carybé. Panorâmica de Salvador, 1950. Têmpera sobre parede, 2 x 6 m.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.blogs.ibahia.com (http://blogs.ibahia.com/a/blogs/memoriasdabahia/2013/03/19/salvador-

464-anos-retratos-da-cidade-no-traco-de-carybe) 

 

Salvador é vista mundialmente como uma cidade turística, com diversidade cultural e 

uma história marcada por processos escravistas e exploratórios, cujas referências transcorrem 

o imaginário coletivo. Fundada por Tomé de Souza em 1549, situa-se entre o mar as colinas 

da Baía de todos os Santos, e foi por 200 anos sede do Governo Geral do Brasil. A Bahia teve 

seu desenvolvimento econômico vinculado ao ciclo de exportação açucareira, posteriormente 

de ouro e diamantes. Salvador, por sua vez, teve, desde o início, uma missão de ser o polo de 

colonização portuguesa.  

Foi, por muito tempo, passagem obrigatória de embarcações vindas da África, Índia e 

China, o que se deve a sua estratégica localização. Com a mudança da colônia para o Rio de 

Janeiro em 1808, Salvador cresceu e se estabeleceu como centro exportador e importador de 

escravos e de produtos manufaturados. Após a abolição da escravatura, ocorreu uma ocupação 

dos antigos escravizados, e as políticas públicas de inserção e equidade não ocorreram de 

maneira plena. Até os dias atuais, é muito comum ver bairro inteiros de população negra sem 

acesso a condições mínimas de saneamento e educação, nos quais estão locadas escolas que 

atendem à modalidade EJA. 
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 Figura 6 - Obra: Mulata Grande,1980   figura 7 - Obra: O Ovo da Ema. 1976 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Artista Carybé     Fonte: Artista Carybé 

 

A cidade dormiu cedo. A lua ilumina o céu, vem a voz de um negro do 

mar em frente. Canta a amargura da sua vida desde que a amada se foi. No 

trapiche as crianças já dormem. A paz da noite envolve os esposos. ...O 

amoré sempre doce e bom, mesmo quando a morte está próxima. Os corpos 

não se balançam mais no ritmo do amor. Mas no coração dos dois meninos 

não há nenhum medo. Somente paz, a paz da noite da Bahia. 

Então a luz da lua se estendeu sobre todos, as estrelas brilharam ainda mais 

no céu, o mar ficou de todo manso (talvez que Iemanjá tivesse vindo 

também a ouvir música) e a cidade era como que um grande carrossel 

Onde giravam em invisíveis cavalos os Capitães da Areia. Vestidos de 

farrapos, sujos, semi-esfomeados, agressivos, ‗soltando palavrões e fumando 

pontas de cigarro, eram, em verdade, os donos da cidade, os que a 

conheciam totalmente, os que totalmente a amavam, os seus poetas (…) 

                                                                      

 AMADO, Jorge (1937, p. 327) 
 

 

As obras aqui trazidas refletem registros antigos da Cidade de Salvador na visão do 

pintor Argentino, naturalizado no Brasil, Hector Julio Páride Bernabó, mais conhecido pelo 

apelido Carybé, e pelo escritor Jorge Amado, que foram, junto com outros artistas, expoentes 

das representações iconográficas da Bahia e principalmente de Salvador. Os registros 

artísticos e literários falam dos tipos humanos, da cultura popular e dos comportamentos 

identitários dentro de uma visão permeada de interpretação do olhar estrangeiro, que 

demarcou - desde o processo de invasão dos colonizadores - uma forma de construção do 

imaginário social dos povos colonizados, traduzinho para o exterior e para os próprios grupos 

sociais representados uma imagem e autoimagem na visão do colonizador. Temos poucos 

registros dos pintores negros ou de uma representação visual de um artista popular 

pertencente ao grupo social representado. Algumas representações aparecem apenas na 

música de compositores e cantores negros e pertencentes a comunidades. 
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A cidade de Salvador, desde seu início, esteve centrada nas representações étnicas, 

culturais, arquitetônicas, religiosas construídas pelo olhar do outro. Os artistas negros e 

soteropolitanos não tiveram espaços para grandes representações da história visual da Cidade 

e do povo. Destacamos aqui como amostra dois artistas de meados e final do século XX, que 

permeiam até os dias atuais como ícones da representação dos tipos humanos e da cultura do 

povo soteropolitano nas artes, que viviam em contato com a classe menos favorecida, mas não 

pertenciam a ela. 

Ao observarmos a obra ―o ovo da Ema‖, estão retratados tipos humanos em uma cena 

cotidiana de uma determinada classe popular, registros de interação social, musicalidade, 

costumes, trejeitos e toda uma leitura estética, corporal e representativa, estruturada em uma 

cena documental, que separada e apresentada longe de outras cenas, dirá que aqueles são 

aspectos que definem o grupo social ali representado.  

A obra a ―Grande Mulata‖, por sua vez, gera uma polêmica dentro dos aspectos de 

leitura e interpretação da imagem, e de boa parte do acervo pictórico do artista que leva a 

imagens de locais e pessoas da Bahia e de Salvador para diferentes partes do mundo, trazendo 

sempre a representação da mulher soteropolitana como um elemento erótico, despido e 

sensualizado, reafirmado pelo próprio título da obra. 

O termo ―mulata‖ tem gerado debates sobre a sua origem e conotação, e umas das 

teses afirma que o termo é oriundo do espanhol ‗mula‖ ou ―mulo‖ que se refere àquilo que é 

híbrido, em relação ao cruzamento de espécies. Mulas são animais descendentes assim de um 

cruzamento de jumentos com éguas ou de cavalos com jumentos. Refere-se, portanto, a uma 

expressão pejorativa que indica mestiçagem, mistura imprópria. O termo mulato atravessou o 

tempo, sempre associado ao processo de representação entre raça e gênero da mulher 

brasileira e, agora, na obra observada aqui, a análise vale como um exemplo da estética 

historicamente construída em Salvador e que traduz entre outros fatores o lugar, a valorização, 

a imagem pessoal e coletiva criada e levada através do tempo por um povo. Segundo 

Munanga (1996), quando cita os pensamentos de Abdias: 

 

Remontando às origens do mulato brasileiro, Abdias diz que o Brasil 

escravocrata herdou de Portugal a sua estrutura patriarcal de família cujo 

preço foi pago pela mulher negra. O desequilíbrio demográfico entre os 

sexos durante a escravidão, na proporção de uma mulher para cinco homens, 

conjugado com a relação assimétrica entre escravos e senhores, levou os 

últimos a um monopólio sexual das poucas mulheres existentes. Nesse 

contexto, as escravas negras, vítimas fáceis, vulneráveis a qualquer agressão 

sexual de senhor branco, foram em sua maioria transformadas em prostitutas 

como meios de renda e impedidas de estabelecer qualquer estrutura familiar 
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estável. Abdias considera absurdo apresentar o mulato que, na sua origem, é 

o fruto desse covarde cruzamento de sangue, como prova de abertura e saúde 

das relações raciais no Brasil. Ele evoca o ditado popular "branca pra casar, 

negra pra trabalhar, mulata pra fornicar" para apoiar a ideia geral de que a 

mulher negra foi prostituída. (MUNANGA,1996, p.91) 

Essa representação da mulata sensual e erótica no imaginário coletivo ou popular do 

Brasil, aludida na citação, incorporou as obras eruditas tanto na literatura quanto na pintura 

nacional e foi levada para o imaginário do exterior. É a que se faz presente no processo 

comportamental, cultural de comunidades onde o acesso a uma educação emancipadora, 

descolonizada não chega. Por esses e outros aspectos historicamente construídos é que a 

educação estética sobre os reais princípios de emancipação e reconhecimento do respeito 

identitário precisa existir.  

Nossa pesquisa versa sobre um público que está inserido nesses contextos. Como nos 

apresenta Mariza Corrêa em seu texto invenção da mulata: 

 

Durante algum tempo discutia-se na literatura médica se os mulatos, como o 

seu nome indica, eram ou não estéreis – como as mulas, produtos do 

cruzamento entre éguas e jumentos. Mesmo quando sua visibilidade social 

tornou impossível continuar a tratá-los como párias, eles conservaram traços 

dessa primeira definição: o mulato personagem de Aluísio Azevedo é 

perfumado, por oposição ao rançoso português destinado a casar com a 

heroína do romance, assim como são cheirosos os almofadinhas e malandros 

mulatos consagrados na literatura picaresca. (CORRÊA,1996, p. 44). 

 

A consideração da autora corrobora com a ideia de uma formação social e estética que 

precisa ser desmistificada e apresentada com uma versão possível de emancipação, 

reconhecimento de aspectos diferentes no campo de um outro olhar sobre as conquistas, lutas, 

avanços e representatividades positivas e engrandecedoras. Pensando na educação estética, 

trazida como um dos caminhos desta pesquisa, tal fato pode refletir sobre o lugar das artes nas 

salas de EJA, como espaços de decolonialidade dos pensamentos, em que professores podem 

falar da história de Salvador, trazer as imagens icônicas de artistas e construir caminhos de 

reflexões de como a imagem da cidade, de seu povo, nos âmbitos da sexualidade, das 

questões de gênero, do lugar econômico, social e político, foi e vem sendo criado e instituído. 

Quais as imagens que são veiculadas e como elas se estabelecem dentro das comunidades dos 

estudantes da EJA? 

A diversidade encontrada nas salas de aula da modalidade, bem como as produções 

artísticas e culturais locais podem permear o currículo das aulas de artes e de outras 

disciplinas, trazendo um pensamento descolonizado e um sentimento ativo de pertencimento e 

de capacidade criativa, artística e cultural. Os professores pesquisados atuam na Educação de 
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Jovens e Adultos de Salvador, em bairros com situações sociais complexas, com índices de 

violência, desemprego, falta de acesso a programas de cultura e saneamento básico, porém 

essas localidades podem possuir grupos culturais, artistas locais e toda uma história que 

precisa ser resgatada e apresentada como fortalecimento identitário. 

Nos quadros abaixo, apresentaremos um breve panorama de alguns índices segundo 

dados do IBGE nos censos demográficos de 1991, 2000 e 2010, de localidades onde atuam os 

professores pesquisados e suas classes da EJA, a saber: nos bairros Pituaçu, Bairro da Paz, 

Castelo Branco e Palestina. Em todos os quadros, percebemos uma diminuição nos índices 

entre os anos de 1991 para 2010, o que mostra um crescimento ainda tímido na melhoria da 

qualidade de vida de alguns grupos sociais, porém estamos longe de ter condições dignas para 

essa parcela da população de Salvador. 

 

Quadro 3 - Percentual da população total residente acima de 15 anos, não alfabetizada, por sexo, 

segundo os bairros do município de Salvador. Destaque para Bairro da Paz e Pituaçu 

 

 

Fonte: BAHIA. CONDER. Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. Painel de 

informações: dados socioeconômicos do município de Salvador por bairros e prefeituras-bairro. (2016) 

 
 

No quadro 3. Percentual da população total residente acima de 15 anos não 

alfabetizada, foi percebido um percentual em 2010 de 10,88% de homens e 12,03% de 

mulheres. O Bairro da Paz apresenta condições de menor estrutura de saneamento em 

algumas localidades e de ocupações irregulares (favelização) e índice crescente de violência 

segundo relato do professor entrevistado, já a professora entrevistada que atua em Pituaçu, 
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relatou condições de moradia mais estruturadas e dificuldade com o processo de 

juvenilização, nas escolas, porém há um desenvolvimento humano melhor no bairro. 

 

Quadro 4 - Percentual da população total residente acima de 15 anos, não alfabetizada, por sexo, 

segundo os bairros do município de Salvador. Enfoque para o bairro de Castelo Branco 

 

 

Fonte: BAHIA. CONDER. Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. Painel de 

informações: dados socioeconômicos do município de Salvador por bairros e prefeituras-bairro. (2016) 
 

 

No quadro 4. Percentual da população total residente acima de 15 anos não 

alfabetizada, foi percebido um percentual em 2010 de 4,10% de homens e 4,66% de mulheres 

nessa condição. O bairro apresenta condições de melhor estrutura de saneamento em algumas 

localidades e índice crescente de violência segundo relato do professor entrevistado, porém há 

um desenvolvimento do comércio local. 

 

Quadro 5 - Percentual da população total residente acima de 15 anos, não alfabetizada, por sexo, 

segundo os bairros do município de Salvador. Destaque para o bairro da Palestina 
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Fonte: BAHIA. CONDER. Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. Painel de 

informações: dados socioeconômicos do município de Salvador por bairros e prefeituras-bairro (2016) 
 

No quadro 5. Percentual da população total residente acima de 15 anos não 

alfabetizada, foi percebido um percentual em 2010 de 10,56% de homens e 12,64% de 

mulheres nessa condição. O bairro apresenta condições precárias de saneamento em algumas 

localidades e índice crescente de violência e as aulas são por vezes interrompidas devido a 

toques de recolher na comunidade, segundo relato do professor entrevistado. 

 

Quadro 6 - Percentual da população total residente por cor/raça segundo os bairros do município de 

Salvador. Destaque para o Bairro da Paz e Pituaçu 
 

 

Fonte: BAHIA. CONDER. Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. Painel de 

informações: dados socioeconômicos do município de Salvador por bairros e prefeituras-bairro (2016) 
 

No quadro 6. Percentual da população total residente por cor/raça, referentes aos 

Bairro da paz e Pituaçu foi percebido um percentual significativo de 36,98% que se declaram 

pretos e 51,57% que se declararam pardos no Bairro da Paz e 28,47% que se declararam 

pretos e 48,98% se declaram pardos em Pituaçu. 
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Quadro 7 - Percentual da população total residente por cor/raça segundo os bairros do município de 

Salvador. Destaque para o Bairro de Castelo Branco 
  

 

Fonte: BAHIA. CONDER. Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. Painel de 

informações: dados socioeconômicos do município de Salvador por bairros e prefeituras-bairro (2016) 

 

No quadro 7. Percentual da população total residente por cor/raça, foi percebido um 

percentual significativo de 32,10% que se declaram pretos e 52,39% que se declaram pardos. 

 

Quadro 8 - Percentual da população total residente por cor/raça segundo os bairros do município de 

Salvador. Destaque que para o bairro da Palestina 

 

 

Fonte: BAHIA. CONDER. Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. Painel de 

informações: dados socioeconômicos do município de Salvador por bairros e prefeituras-bairro (2016) 

 
 

No quadro 8. Percentual da população total residente por cor/raça, foi percebido uma 

incidência significativa nas declarações de cor parda somando 53% e na cor preta 32,3% nos 

dados retratados.  

Como os censos são auto declarações, a amostragem , aponta uma questão histórica e 

social , que aparece na população e consequentemente nas salas de aula da EJA, uma parcela 
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grande da população negra dos bairros de Salvador e do Brasil ainda vive os resquícios de um 

processo iniciado a séculos anteriores, ainda no período colonial, em que se desejava a 

estruturação de uma sociedade branca e se adota o termo usado pelos primeiros colonizadores 

como forma de demarcação de uma inferioridade ou distinção étnica: o pardo, como é 

possível ler no trecho de um dos documentos mais antigos que definem os tipos humanos da 

sociedade originária brasileira: 

 (...). Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que cobrisse suas 

vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijamente 

sobre o batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que posassem os arcos. E eles 

os pousaram (...) A feição é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons 

rostos e bons narizes, bem feitos. (CAMINHA, 2009, p. 23) 

 

O documento foi escrito em 1500, trazendo um olhar do colonizador, não foi 

registrado o olhar dos indígenas sobre o que viram chegar, homens e mulheres sujos com 

feridas de escorbuto, desgastados pela longa viagem e com odores de meses sem banho. O 

registro oficial é apenas de um lado e essa seria a certidão de nascimento de um país que já 

existia? Weschenfelder e Silva, em seu artigo A cor da mestiçagem: o pardo e a produção das 

subjetividades negras no Brasil contemporâneo, fazem referência a pesquisas recentes de 

autores como Mattos (2013) e Vianna (2007), e concluem que: 

 

Assim, nesse primeiro momento, o pardo aparece como um distanciamento 

da escravidão, pois definir-se ou ser definido como pardo evidencia uma 

relação com a liberdade. É importante destacar, ainda, que a descrição do 

sujeito como pardo o associa a uma condição social, mas não o racializa. 

(WESCHENFELDER; SILVA, 2018, p. 312) 

 

Anos depois, no período colonial, as grandes explorações e o processo escravista de 

indígenas e depois dos povos vindos da África constituem um país de mestiços, a uma parcela 

significativa da população na medida em que a discussão da mestiçagem passa a receber a 

importância para a construção da ideia de nação brasileira. Os índices passam a compor e 

influenciar o comportamento da população por questões de uma ideia de hierarquia de raças, e 

como medida de uma primeira busca de embranquecimento, então a ideia de mestiçagem 

passa a vigorar como identidade nacional, resultante de uma crença construída de democracia 

racial. 

Como se o país vivesse em harmonia e sem distinção e discriminação, somente na 

década de 1970 o movimento negro recomeça uma reestrutura de contestação desse 

pensamento, ponderando a importância da identidade do contingente da população negra e 

mostrando que não se estrutura de fato uma democracia racial. Onde a ideia de declaração de 
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boa parte da população era de pardos, uma estrutura biopolítica criada para traduzir uma 

pseudoneutralidade na questão. O pardo seria o intermédio entre o branco e o negro, sem 

polarização, sem identidade. Como elucidam Weschenfelder e Silva: 

 

Na medida em que surge no país a noção de população, o pardo adquire uma 

dimensão biopolítica e torna-se elemento central na questão da mestiçagem. 

Entendida como a principal característica brasileira, durante boa parte do 

século XX, a mestiçagem funciona como uma engrenagem que produz 

verdades e formas de condução da população. Chamaremos à engrenagem 

dispositivo. A partir do final da década de 1970, no entanto, um conjunto de 

mudanças políticas e sociais tem descontruído o dispositivo da mestiçagem e 

tentado produzir outro conjunto de práticas, que correspondem ao que 

nomeamos como o dispositivo da negritude. (WESCHENFELDER; SILVA, 

2018, p. 311) 

 

A consideração dos autores reflete os índices apresentados, a construção histórica do 

conceito de pardo da população vigora até os dias atuais. Esse fato impacta na construção de 

uma identidade social e de reconhecimento de uma herança histórica e rica culturalmente de 

uma cidade como Salvador, já dita anteriormente como a cidade mais negra fora da África. 

Acerca disso, Munanga (1996) afirma: 

 

A pluralidade racial nascida do processo colonial, na cabeça dessa elite 

representava uma ameaça e um grande obstáculo no caminho da construção 

de uma nação que se pensava branca, daí porque a raça tornou-se o eixo do 

grande debate nacional que se travava a partir do fim do século XIX e que 

repercutiu até meados do século XX. Elaborações especulativas e 

ideológicas vestidas de cientificismo dos intelectuais e pensadores dessa 

época ajudaram hoje a, se bem reinterpretadas, a compreender as 

dificuldades que os negros e seus descendentes mestiços encontraram para 

construir uma identidade coletiva, politicamente mobilizadora. 

(MUNANGA, 1996, p. 51) 

 

A reflexão de Munanga, pensada na realidade dos estudantes da EJA de Salvador, 

pode refletir o próprio lugar social a qual alunos e professores ocupam, enquanto pertencentes 

de um grupo social historicamente vitimado por desigualdades e negações. E pensando nos 

professores de arte que podem trazer por meio de um reconto histórico novas perspectivas de 

pensar o imaginário popular das classes, não se trata de uma ação a curto prazo, todavia de 

uma ação possível. Alguns movimentos sociais estão dentro das comunidades dos grupos de 

estudantes da EJA de Salvador, os bairros possuem núcleos de resistência, ainda fruto de um 

movimento de representatividade. 

Outros dados podem ser apresentados, que demonstram a situação dos bairros onde os 

professores pesquisados atuam nas turmas da EJA. Trata-se dos aspectos das condições de 
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moradias, além de falta de acesso a bens culturais e infraestrutura, alguns grupos sociais 

desses bairros vivem em grande parte em aglomerados subnormais, ou seja, favelas e 

construções adaptadas. O processo de favelização dos bairros também demostra as condições 

de vida de grande parte da população que frequenta as escolas públicas e as classes de EJA. 

No ano de 2010, o IBGE identificou 27 aglomerados subnormais na prefeitura Bairro (PB-III) 

Cajazeiras. Os bairros que possuíam os maiores percentuais de domicílios em aglomerados 

subnormais eram o de Castelo Branco e de Cajazeiras VIII, com 50,20% e 42,69, 

respectivamente.  

Os dados de infraestrutura relacionados aos domicílios evoluíram no período analisado 

em todos os itens levantados pelo IBGE. Foram identificados 29 aglomerados subnormais na 

PB-IV Itapuã/Ipitanga. Os bairros que possuíam os maiores percentuais de domicílios em 

aglomerados subnormais eram o do Bairro da Paz e o de Nova Esperança, com 100,00% e 

94,84%, respectivamente. No mesmo ano, o IBGE identificou 7 aglomerados subnormais na 

PB-X Valéria.  

Os bairros que possuíam os maiores percentuais de domicílios em aglomerados 

subnormais eram o da Palestina e o de Valéria, com 99,16% e 61,45%, respectivamente. 

Salvador é um município de contrastes sociais, possui belas paisagens e um grande 

potencial turístico. Permeada de história e cultura, estrutura-se como um local de diversidade, 

grande crescimento imobiliário e uma desigualdade de economia por parte da população 

menos favorecida, que compõe parte significativa do público da EJA. 

A proposta curricular da Educação de Jovens e Adultos do Município de Salvador 

segue estruturas dos saberes, que são a base para o planejamento e a avaliação do processo 

formativo. A EJA II corresponde aos Tempos de Aprendizagem (TAPs) IV e V; o ensino é 

desenvolvido por professores licenciados em diversas áreas de conhecimento e oferecidos em 

diferentes turnos, não sendo concentrados apenas no noturno.  

O que demostra o esquema curricular nos conteúdos de Arte apresentados 

posteriormente, revelam uma proposta de inserção de profissionais de linguagens diferentes. 

Segundo Laffin (2013): 

 
 ―[...] no sentido de buscar uma nova direção, é preciso um projeto educativo 

para efetivar condições e práticas que resultem na ampliação da consciência 

e do conhecimento‖. E isso é possível através da reflexão sobre a educação 

em Arte construída pelo educador e pelo educando, no contexto da EJA. 

(LAFFIN, 2013, p. 69) 

Em face da consideração da autora, um novo direcionamento pode, em tese, ser 

determinado pela prática dialética entre os sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem, 
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gerado por meio do diálogo um caminho consciente do papel da Arte na educação, todavia, a 

formação ligada aos campos teórico e filosófico das universidades, que abarcam as 

licenciaturas, precisa ser refletida para que se possa compreender que educador está sendo 

entregue à sociedade e se atua preparado para agir de maneira mediadora, segura e embasada 

nas distintas situações da sala de aula da Educação de Jovens e Adultos, bem como amparado 

teoricamente para refletir e pensar caminhos de possibilidades e propostas didáticas coerentes 

com cada realidade atendida. 

A matriz curricular na EJA II abarca no TAP IV as linguagens de Artes Visuais e 

Teatro e, no TAP V, as linguagens de Dança e Música. Abordamos na pesquisa apenas 

professores de Artes Visuais, todavia, é importante ressaltar que na realidade da Rede 

Municipal de Ensino de Salvador estão presentes professores de Arte de distintas Linguagens 

Artísticas. Trata-se de um grupo heterogêneo de professores nos diversos turnos nas escolas 

da Rede Municipal, por vezes tendo a Educação de Jovens e Adultos como complementação 

de carga horária.  

Devido à pouca quantidade de aulas de Arte, muitos precisam atender em diferentes 

escolas. Dessa forma, a investigação percorre diferentes Gerências Regionais de Ensino 

(GRE), onde estão locados esses professores, como as CRE Cabula, Pirajá e Orla. As 

gerências se estruturam em diferentes locais da cidade de Salvador e acompanham as escolas 

da localidade. A oferta da disciplina Arte, como foi dito anteriormente, atinge apenas um 

segmento dentro da modalidade. A tabela de dados de turma de EJA nos TAPs IV, V, abaixo, 

mostra como estão divididas e locadas as turmas de EJA dos TAPS que possuem Arte no 

Currículo. Na pesquisa, os professores colaboradores estão locados na GRE Itapuã. 

 

Tabela 1 - Total de turmas da EJA por Gerência de Ensino 

 
NÚMERO DA GRE COORD. GERÊNCIAS 

REGIONAIS 

QUANTIDADE DE TURMAS DE EJA 

TAP IV e V que possuem o componente 

curricular Arte 

1 CENTRO 26 

2 LIBERDADE 29 

3 SÃO CAETANO 33 

4 ITAPUÂ 39 

5 ORLA 30 

6 CABULA 47 

7 PIRAJA 22 
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8 SUB I 36 

9 SUB II 19 

10 CAJAZEIRAS 34 

Total 315 

 

Fonte: Gerência de Currículo SMED. 2018 

 

A implantação da modalidade de Educação de Jovens e Adultos no sistema municipal 

de ensino de Salvador está regulamentada pela Resolução do Conselho Municipal de 

Educação (CME) nº 41 de 10 dezembro de 2013, a Instrução Normativa estabelecida pela 

Portaria nº 003 de 07 de janeiro de 2014 e a matriz curricular da Portaria nº 251 de 07 de julho 

de 2015. A Educação de Jovens e Adultos está organizada da seguinte forma: EJA I – 1º 

Segmento da Educação de Jovens e Adultos – constituída de Tempo de Aprendizagem I (TAP 

I); Tempo de Aprendizagem II (TAP II); e Tempo de Aprendizagem III (TAP III), com 

duração total de 2.400 horas, em três anos, com períodos de 200 dias letivos cada. EJA II – 

2º Segmento da Educação de Jovens e Adultos – é constituída de Tempo de Aprendizagem IV 

(TAP IV) e Tempo de Aprendizagem V (TAP V), com duração total de 2.000 horas, em dois 

anos, com períodos de 200 dias letivos. 

A Rede Municipal  de Educação conta com um Programa de Alfabetização de Jovens 

e Adultos intitulado ―Salvador Cidade das Letras‖, que foi implementado pela Prefeitura 

através da Secretaria Municipal da Educação (SMED), em parceria com o Programa Brasil 

Alfabetizado, que tem como objetivo reduzir o índice de analfabetismo absoluto no 

município, o qual atualmente corresponde a 4,0% (IBGE, 2010) da população acima de 15 

anos de idade, com vistas a estimular a continuidade dos estudos dos jovens, adultos e idosos 

na rede pública municipal de ensino. 

O Programa integra a política pública da Educação de Jovens e Adultos da SMED que 

visa atender às pessoas acima de 15 anos de idade que não tiveram a oportunidade de estudar, 

garantindo-lhes acesso à matrícula nas escolas públicas municipais, em consonância com os 

objetivos e metas do Plano Municipal de Educação 2010 – 2020, que determina ―reduzir em 

aproximadamente 80%, ao longo de cinco anos, os índices de analfabetismo no município‖ 

(SALVADOR, 2010-2020, p. 76).  

O professor é o ponto principal para essa mudança e precisa ser preparado para lidar 

não apenas com conceitos e diretrizes, mas para mediar relações sociais e aprendizagem. No 

que se refere ao professor de Arte da EJA, seu campo de atuação envolve criação, 
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interpretação, expressão pessoal e vivências nos aspectos da subjetividade humana, essa 

mediação cultural e conceitual perpassa toda a sua prática. Como nos afirma Dantas (2016) 

 

A formação desses profissionais veio atentar para a diversidade da clientela 

formada por jovens e adultos, às suas experiências de vida, às suas histórias, 

aos seus saberes, às suas características específicas, considerando os sujeitos 

da EJA como protagonistas e sujeitos históricos. (DANTAS, 2016, p. 140) 

 

A reflexão traz à luz a ideia da historicidade dos sujeitos, suas bagagens culturais, 

sociais e sua experiência vivida, o que pode ser relevante tanto quando a referência é o 

estudante, como o professor.  As tendências atuais versam sobre um caminho mais 

democrático do pensamento da docência, onde os aspectos dos sujeitos compõem os debates 

da educação. Reflexão que conduz a uma observação sobre a ligação dos sujeitos do nosso 

campo de pesquisa, entendendo o enfoque no professor, porém consideramos a relação como 

condutora da prática e norteadora dos caminhos de reflexão da investigação.  

Ao caracterizar o sujeito, se faz necessário, identificá-lo em seu lugar social, sua 

origem, etnia, suas escolhas pessoais e profissionais, dentre outras categorias, que o define 

como cidadão e agente de uma cultura. Observando a tabela abaixo é possível fazer uma 

breve análise do perfil social, dos grupos excluídos da educação e que podem ter a escolha de 

voltar à escola e serem atendidos pelos docentes, que precisam ser considerados na pesquisa e 

na formação.  
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Tabela 2 - Pessoas residentes em Salvador – BA, de 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever, 

total e respectivas taxas de analfabetismo, por cor ou raça e grupos de idade – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

A amostragem refere-se ao município de Salvador, que possui um contingente de 

pessoas e suas referências étnicas, que aparecem em situação de distanciamento da escola e 

estão historicamente ligadas ao desprestígio social, negados de possibilidades de ascensão e 

que possuem direitos à cidadania e à educação. Como traz o Projeto Político Pedagógico do 

município da Educação de Jovens e Adultos, Salvador é a cidade mais negra fora da África, se 

constitui num município que se destaca pela identidade plural do seu povo. Portanto, o 

reconhecimento dos saberes intrínsecos à diversidade cultural e sujeitos da EJA é basilar na 

formulação da proposta curricular.  

 E em se tratando da Educação de Jovens e Adultos, necessitam que seus saberes e sua 

cultura sejam valorizados e incorporados ao seu caminho de formação, como já existe, em 

metodologias de referência e validação para certificações em países como Portugal, a proposta 

de Reconhecer, Validar e Certificar Competências (RVCC) que pensam os ofícios dos sujeitos 

como componentes de sua formação ao longo da vida e são inseridos na sua certificação. 

O campo da pesquisa se expande além das escolas em que atuam os professores, são, 

principalmente, os espaços de vida dos estudantes, que possuem suas referências do mundo 

do trabalho, saberes e práticas executados na comunidade e que ultrapassam os muros e os 

programas e planos de curso. A posteriori, tais caracterizações desses espaços irão compor a 

pesquisa, traçando um mapa mais geral do universo. 

Os professores de Arte da EJA pertencem a uma parcela de educadores que lidam com 

uma realidade complexa, no que se refere à atual face da modalidade, tendo salas de aula com 

diferenças geracionais e divergências de interesses, adolescentes e jovens que foram 
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repetidamente reprovados nas séries anteriores no período diurno e que migraram para a noite, 

senhores e senhoras que por almejarem melhores condições de acesso ao trabalho ou que 

buscam outra oportunidade de aumentar  conhecimento e saber e retornam à escola. 

 Nas ofertas da EJA diurna, os professores precisam atuar em uma jornada, na qual 

adultos que trabalham à noite dividem espaços de aprendizagem na sala com jovens que estão 

em distorção série /idade e são direcionados para a Educação de Jovens e Adultos. Resultado 

dos desdobramentos das estratégias de políticas de aprovações e reprovações dos ciclos, onde 

não há retenção do 1º e 2º para o 3º ano do Ensino Fundamental, havendo retenção do 3º para 

o quarto ano do Ensino Fundamental. Por sua vez, estando o estudante no 4º ano do Ensino 

Fundamental tem a aprovação automática para o 5º ano, porém com possibilidade de retenção 

nesta série, esse mecanismo gera a permanência de alunos por vários anos em uma mesma 

série.  

Alguns estudantes, nessas condições, são encaminhados para programas de aceleração 

e, ao cumprir as etapas, são colocados em uma série mais avançada, voltando às salas de 

currículo comum e não conseguem acompanhar, sendo novamente reprovados. Juntam-se a 

esse fator a violência urbana e a evasão, gerando uma vertente do público da EJA.  

Já os sujeitos professores enfrentam dentro e fora da escola desafios para a sua atuação 

e, em se tratando dos professores de Arte, a especificidade da área de conhecimento e de suas 

diferentes linguagens (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro) requisita recursos, 

instrumentos físicos e materiais para ser adequadamente ministrada, principalmente dentro 

das classes de EJA, com a gama de heterogeneidade o pouco entendimento e desvalorização 

da Disciplina.  

Como nos afirma Haddad (2000), na sua pesquisa sobre formação docente para a 

Educação de Jovens e Adultos: 

 
Esse estigma estaria presente entre professores, corpo técnico das escolas e 

secretarias de educação, e até mesmo entre os próprios alunos. Este é um 

desafio que precisa ser enfrentado em qualquer proposta em EJA, sobretudo 

reconhecendo o direito à especificidade que esta modalidade de ensino tem. 

Onde isto tem ocorrido, as experiências são exitosas e vêm buscando 

sistematizar os ganhos evidenciados numa modalidade que pouco a pouco 

vai se distanciando do modelo padrão da escola diurna, ao mesmo tempo em 

que aponta para referências próprias: em relação horário de funcionamento 

das aulas; aos programas desenvolvidos nos diferentes níveis; às 

metodologias utilizadas no processo de aprendizagem e avaliação de alunos 

e professores, etc. (HADDAD, 2000, p. 15) 

 

As considerações do autor demonstram a necessidade de valorização e de processos de 

formação docente para essa modalidade de ensino, onde universidade e escolas possam ser 
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espaços formativos e aliados às ações pensadas coletivamente nas práticas cotidianas nas 

classes. As pesquisas acadêmicas também podem contribuir para um panorama de redução 

das dificuldades e mostrar caminhos de ações efetivas para repensar e redimensionar a 

Educação de Jovens e Adultos, principalmente no campo das Artes, diminuindo a 

precarização da carreira docente.  

Segundo pesquisa da Agência Brasil (2018), os docentes apontam como medidas mais 

importantes para a valorização da carreira a formação continuada (69%) e a escuta dos 

docentes para a formulação de políticas educacionais (67%). Eles consideram urgente a 

restauração da autoridade e o respeito à figura do professor (64%) e o aumento salarial (62%). 

 Nesse estudo, escolhemos professores de Artes Visuais, atuantes na Educação de 

Jovens e Adultos, por entendemos que historicamente as mudanças na educação dependem 

muito da formação do professor. Por ser um elemento principal na aplicação de metodologias, 

compreensão das etapas de aprendizagem dos estudantes e mobilizador social da escola e, por 

conseguinte, da sociedade, que precisa de um aporte das políticas de educação para que a 

responsabilidade do êxito ou não dos estudantes não recaia somente sobre ele. Como nos 

falam Ribeiro e Silva (2012): 

 
O ideário do século XXI coloca o professor como o principal agente de 

mudanças, e a ênfase na sua formação vem trazer à discussão a necessidade 

de acompanhamento e continuidade ao processo da implementação das 

diretrizes que orientam a formação docente no país, não apenas na limitação 

e organização de currículos como forma de controle de professores e 

professoras. (RIBEIRO; SILVA, 2012, p. 59) 

 

 Esses profissionais enfrentam as lacunas desde a formação inicial e se deparam com 

as mais distintas discrepâncias estruturais, principalmente na educação básica. Segundo 

Dantas (2016)  

 
O debate acerca da formação de professores vem potencializando, sobretudo 

naqueles, que atuam no segmento da educação básica de jovens e adultos, 

rever a sua prática, apontar falhas e as lacunas existentes no processo 

formador e fomentar novas perspectivas para a formação continuada do 

educador de adultos. (DANTAS, 2016, p. 137) 

 

Esse pensamento evidencia a dicotomia entre a formação dos professores para lidar 

com a modalidade e a própria fragilidade que pode ser gerada na formação dos estudantes 

Jovens e Adultos em Salvador, pois os professores, oriundos de licenciaturas em Arte que não 

trazem nos seus currículos a abordagem formativa para a atuação na EJA, o que de fato 

podem esses educadores estabelecer como parâmetro para as suas aulas? Uma observação 
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curricular pode ser feita das matrizes curriculares, dos cursos de licenciatura em Arte, mais 

antigos e conceituados da cidade locados na Universidade Federal da Bahia (Ver anexo).  

Existem componentes curriculares de abordagens dos conteúdos técnicos e formativos 

do profissional Artista. Componentes ligados à formação do profissional professor são do 

campo das teorias da educação e não aparecem na abordagem para a Educação de Jovens e 

Adultos. As ementas dos componentes ligadas às práxis apresentam apenas referências 

bibliográficas de teóricos que discutem a Educação de Jovens e Adultos, como Paulo Freire, 

porém a investigação nos dará uma resposta se são aplicados estudos e práticas para a 

modalidade. 

As pesquisas em educação, tendo como sujeitos pesquisados os professores, 

colaboram para a amplitude do debate e a exposição dos problemas. É necessário perceber a 

Educação de Jovens e Adultos como uma modalidade e para o atendimento da mesma, a 

escola deve ser entendida e utilizada como um espaço de formação e de Andragogia, ou seja, 

uma proposta com métodos dirigidos para a educação de adultos. Segundo Knowles (1990) 

apud Alcoforado (2008) 

 

1.Os adultos têm necessidade de saber a razão por que devem 

envolver-se em atividades de aprendizagem; 2.Os adultos têm um 

conceito de si, que os impele a sentir necessidade de serem tratados 

como sujeitos autodirigidos e que convive muito mal com imposições 

externas; 3.Os adultos possuem um capital acumulado de 

experiências, a qual deve ser a principal base de novas aquisições e, 

por isso mesmo, deverá optar-se por uma individualização das 

atividades de aprendizagem;4. Os adultos estão disponíveis para 

aprender, quando isso permite a resolução de problemas concretos de 

suas vidas, associando sempre as aprendizagens a tarefas de 

desenvolvimento; 5.Os adultos orientam a sua aprendizagem, não pela 

aquisição de conteúdos disciplinares, mas no sentido da resolução dos 

seus problemas e a partir de suas experiências de vida; 6.os adultos 

são motivados a aprender, por fatores preferencialmente intrínsecos. 
(KNOWLES 1990, apud ALCOFORADO, 2008, p. 96.) 
 

 

A referência trazida por Alcoforado (2008) é de muita relevância para o entendimento 

do processo de ensino e aprendizagem para jovens e adultos, diante de tal panorama, torna-se 

esclarecedor os caminhos para uma linha do pensar pedagógico para a modalidade, bem como 

se traduz em uma argumentação inquestionável para a negação da infantilização da EJA. 

Pensar no cotidiano de outras formas, estimular o professor como um agente ativo que pode a 

partir de sua prática e de sua vivência, no seu mundo do trabalho, ressignificar ações, alinhar 
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objetivos aos grupos e fazer surgir da sua experiência caminhos possíveis para sua prática na 

EJA. Como nos indica Paiva (2012): 

 
Alterar os modos de fazer a formação, com professores que já vivenciaram, 

em outros projetos, também outras concepções; valorizar as ações e fazer 

emergir suas práticas cotidianas de sala de aula e confrontá-las, assim como 

confrontar  as concepções docentes, constituem fundamentos da metodologia 

em rede, que tem no princípio  do aprender por toda a vida o entendimento 

de que professores são também jovens e adultos formando-se e constituindo-

se como pessoas e profissionais nesses processos de interação e diálogo 

estabelecidos com seus pares, mediados pelos formadores, em relação aos 

conhecimentos. (PAIVA, 2012, p.91) 

 

A pesquisa trilhou percursos de análises e reflexões coletivas, com professores de 

Artes Visuais sobre suas formações, expectativas de atuação, aderência das propostas de 

ensino da modalidade, conhecimento e aplicação dos saberes às diretrizes do ensino de Arte 

para os tempos de aprendizagem, assim como embasamento teórico e formação docente 

aplicadas e seus impactos na formação estética e práticas pedagógicas. 

  

2.6 O CAMPO DA PESQUISA 

 

De acordo com as Diretrizes Pedagógicas, a SMED
2
 (2018) estabelece uma 

abordagem epistemológica sociointeracionista de apropriação do conhecimento e um 

compromisso histórico-cultural de posicionamento interétnico para o currículo da escola 

municipal pública de Salvador. Lógicas para a concretização de ações básicas que visam 

garantir a permanência do aluno na escola e o sucesso de sua formação escolar, de modo a 

contribuir para a inclusão social e o exercício da cidadania em situações de igualdade com 

crianças jovens e adultos de condições sociais e econômicas mais favoráveis, em 

conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com as normas legais locais, 

definindo pressupostos que garantem a equidade e a melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem.  

O campo da pesquisa será a Rede Municipal de Ensino Salvador na Modalidade 

Educação de Jovens e Adultos (EJA II), tendo como foco principal os professores de Arte. 

Locados em diferentes escolas e gerências de ensino, bem como a GRE Itapuã nas unidades: 

Escola Municipal Nova do Bairro da Paz; Escola Municipal de Pituaçu, GRE Pirajá escola 

Municipal dona Arlete Magalhaes, GRE Cajazeiras nas unidades: Escola Municipal Adauto 

                                                 
2
 Informações disponíveis em: http://educacao.salvador.ba.gov.br/institucional/diretrizes-pedagogicas> Acesso 

em 20 mai. 2018. 

http://educacao.salvador.ba.gov.br/institucional/diretrizes-pedagogicas
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Pereira de Souza e Escola Municipal da Palestina.  As escolas se encontram em diferentes 

regiões da cidade, em bairros e comunidades com uma parte significativa da população 

desfavorecida economicamente. 

Os fatores históricos, as políticas públicas e as ações aligeiradas, ao longo do tempo, 

vêm construindo esse cenário. O histórico da cidade e a realidade de programas educacionais, 

balizados em questões políticas adstritas a cada nova gestão pública, sem continuidade, 

possivelmente possa nos dizer no decorrer da experiência de investigação da pesquisa, das 

heranças sociais que desenham a historicidade do público da Educação de Jovens e Adultos 

até hoje e que é atendida pelos professores entrevistados. 

 A escola pública municipal de Salvador, bem como demais territórios nacionais, em 

zonas urbanas e rurais, precisam ser pensadas e utilizadas efetivamente para a formação 

continuada de seus professores, das distintas modalidades e segmentos, mais precisamente 

para os que atuam na EJA, onde estão locados sujeitos coletivos de direitos, que precisam ter 

os currículos pensados para que alterem a sua vida de forma positiva, pois muitos vêm de 

lugares de negação. Como nos traz Arroyo (2017), 

 

Não apenas na educação das pessoas jovens e adultas, mas nas escolas 

públicas, sobretudo, há uma diversidade de tentativas de docentes por 

incorporar, nos conhecimentos dos currículos, saberes que alteram a vida 

cotidiana dos educandos e dos próprios educadores. Saberes que lhes 

garantem o direito de entenderem-se trabalhadores e a intervirem nas lutas 

pelos direitos do trabalho. (ARROYO, 2017, p. 143) 

 

Dentro dessa concepção, a formação e reflexão se dão no processo de ensino e 

aprendizagem também, basta que professores e estudantes construam uma nova visão crítica 

sobre o que acontece no espaço da escola, essa é uma demanda importante, pois nos leva a 

refletir que, professores também estão em processo de aprendizagem ao longo da vida. 

Esse pensamento pode ser conduzido de uma forma ampla para a educação em geral, 

porém, os estudantes e professores da modalidade EJA precisam ter essas demandas em 

mente e serem escutados quanto à construção de políticas públicas, que possam sanar lacunas 

de abandono ou dificuldades de acesso ao longo do tempo em que estavam na busca de uma 

formação educativa, social e cultural.  

 

2.7 DISPOSITIVO UTILIZADO E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES 

 

O dispositivo entrevista semiestruturada agregou o caminhar investigativo de forma 

significativa por permitir uma aproximação com o professor e com a voz do sujeito 
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pesquisado de maneira mais ampla, trazendo informações completas sobre espaços de 

atuação, relatos, bases de formação, currículo escolar, realidade das turmas, estratégias e 

objetivos didáticos, entre outras questões. Um instrumento que exige cautela ao ser aplicado, 

muito usado não somente em pesquisas cientificas, mas, também, na mídia e que requer 

habilidade para que o entrevistador não antecipe ou force a resposta do entrevistado. Exige, 

ainda, um caráter de interação entre pesquisador e pesquisado, ao contrário de outros 

instrumentos que propõem uma concepção hierárquica. Por esse motivo, conduz uma 

captação rápida dos dados e informações, como salientam Ludke e André (2015): 

 

A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a 

captação imediata da informação desejada, praticamente com qualquer tipo 

de informante e sobre os mais variados tópicos. Uma entrevista bem feita 

pode permitir o tratamento de assuntos de natureza estritamente pessoal e 

íntima, assim como temas de natureza complexa e escolhas nitidamente 

individuais. (LUDKE; ANDRÉ, 2015, p. 39) 
 

 

O caminho percorrido nas entrevistas, as declarações das práticas pedagógicas, da 

realidade das escolas e posicionamento pessoal do entrevistado frente a sua realidade e a sua 

identidade profissional expõem traços que foram possibilitados pela amplitude e flexibilidade 

do instrumento. As entrevistas foram feitas de maneira exclusiva, sendo individualmente com 

cada professor colaborador, para que as considerações pessoais fossem apuradas com tempo e 

foco na realidade e trajetória pessoal do entrevistado, uma vez que pretendia também perceber 

como essa implicava na visão sobre arte-educação, EJA e prática docente. Conforme apontam 

Ludke e André (2015): 

 

Tratando-se de pesquisa sobre o ensino, a escola e seus problemas, o 

currículo, a legislação educacional, a administração escolar ,a supervisão, a 

avaliação ,a formação de professores, o planejamento do ensino, as relações 

entre escola e a comunidade, enfim, toda essa vasta rede de assuntos que 

entram no dia a dia do sistema escolar, podemos estar seguros de que, ao 

entrevistarmos professores, diretores, orientadores, supervisores e mesmo 

pais de alunos não lhes estaremos certamente impondo uma problemática 

estranha, mas ao contrário, tratando com eles de assuntos que lhes são muito 

familiares sobre os quais discorrerão com facilidade. (LUDKE; ANDRÉ, 

2015, p. 41) 
 

 

 A vivência das entrevistas nos exigiu atenção ao roteiro, pois os questionamentos 

suscitavam nos professores colaboradores um desejo de retratar, denunciar, discorrer sobre 

diversas vertentes do tema. A gravação foi um mecanismo de ajuda para esse processo, e a 

empatia e respeito pela situação de cada professor determinou o êxito da aplicação do 
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instrumento. Foi sempre necessário o olhar sensível no papel de entrevistador, por ser uma 

realidade subjetiva, complexa e que enfrenta questões extremamente difíceis para os 

professores entrevistados, os quais, por vezes, sentiram-se confrontados com sua própria 

condição de impotência diante da diversidade das turmas ou lacunas de sua formação, bem 

como as nuances percebidas em gestos, atitudes que o pesquisador percebe, nos momentos em 

que coisas são omitidas, não ditas, modificadas, quando o outro não quer se expor.  

Isso em muito dialoga com a perspectiva de uma pesquisa qualitativa, de que maneira 

cada instrumento possibilita a captação de diferentes informações, configurando a análise 

qualitativa dos dados. Segundo Gibbs (2009), 

 

Análise qualitativa envolve duas atividades: em primeiro lugar, desenvolver 

uma consciência dos tipos de dados que podem ser examinados e como eles 

podem ser descritos e explicados; em segundo, desenvolver uma série de 

atividades práticas adequadas aos tipos de dados e às grandes quantidades 

deles que devem ser examinadas. (GIBBS, 2009, p. 18) 

 

A entrevista se apresentou ao longo da pesquisa, como uma forma de interação social 

e contribuiu para a proximidade e liberdade expressiva dos professores que estavam diante do 

problema, proporcionando uma maior intimidade tanto com eles e elas quanto com o objeto 

investigado. Foi utilizada de forma semiestruturada permitido a expansão da fala e a coleta de 

dados qualitativos pois o investigado pode discorrer sobre o tema. A opção pela proposta da 

entrevista semiestruturada (ver Apêndice), que combina perguntas fechadas e abertas, em que 

o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema sem se prender à indagação 

formulada se deu porque, segundo Gil (2002): 

 

A entrevista é a que apresenta maior flexibilidade. Tanto é que pode assumir 

as mais diversas formas. Pode caracterizar-se como informal, quando se 

distingue da simples conversação apenas por ter como objetivo básico a 

coleta de dados. Pode ser focalizada quando, embora livre, enfoca tema bem 

específico, cabendo ao entrevistador esforçar-se para que o entrevistado 

retorne ao assunto após alguma digressão. Pode ser parcialmente estruturada, 

quando é guiada por relação de pontos de interesse que o entrevistador vai 

explorando ao longo de seu curso. Pode ser, enfim, totalmente estruturada 

quando se desenvolve a partir de relação fixa de perguntas. (GIL, 2002, p. 

117) 
 

Por se tratar de uma temática subjetiva, na qual o foco do diálogo envolve pesquisador 

e pesquisado, concordamos com a análise do autor, no que tange à necessidade de pensar na 

entrevista como coleta de dados de forma flexível, tendo um caráter informal e, por sua vez, 

específico.  
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Destacamos, no quadro abaixo, as temáticas geradoras da entrevista semiestruturada, 

que permitiu a coleta de dados e o caminho da reflexão dos resultados e encaminhamentos do 

produto da pesquisa. 

 

Tabela 3 - Tabela de temáticas geradoras das entrevistas  

 
TEMÁTICA OBJETIVOS 

Formação acadêmica Revelar caminho formativo professores 

entrevistados. 

Trajetória na docência em EJA Mostrar como foi a entrada e permanência na 

modalidade, proposta de escolha e como cada 

professor considera a EJA  

Concepção do ensino de Arte na EJA Perceber como cada professor percebe a relação com 

o ensino da arte e a educação de jovens e adultos. 

Trajetória artística e de consumo de arte  Perceber como cada professor trabalha a sua própria 

fruição, criação e reflexão estética bem com a 

artístico pedagógica. 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

As temáticas destacadas auxiliaram nos encaminhamentos das entrevistas e serviram 

como balizadoras para a reflexão e análise de dados, sobre a formação docente da arte-

educação de artes visuais da EJA e seu impacto na prática pedagógica. Ajudaram a sustentar 

os aspectos fundantes da investigação, porém, por ser uma entrevista, um dispositivo que 

permite uma extrapolação e a ampliação de questões aderentes ao contexto perguntado, as 

temáticas geradoras foram uma espécie de fio condutor que permitiu outras abordagens. 

A pesquisa qualitativa e seus dispositivos metodológicos não se objetivam a transpor 

dados e opiniões de uma pessoa, é algo mais amplo, com nos traz Gomes (2012, p.72). Seu 

foco é, principalmente, a exploração do conjunto de opiniões e representações sociais sobre o 

tema que se pretende investigar. 

A etapa de análise e tratamento dos dados é uma parte muito significativa da pesquisa, 

é quando acontece a sistematização, classificação e codificação dos dados através de 

interpretações, por se tratar de uma investigação qualitativa da análise das informações, o que 

é feito por meio de análises e conclusões, sendo a etapa mais genuína do processo. Optamos 

pela análise descritiva dos dados coletados devido ao campo de pesquisa, sua subjetividade e 

heterogeneidade.  

Segundo Gomes (2016, p.73): 
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Quando falamos de análises e interpretação geradas no campo da pesquisa 

qualitativa, estamos falando de um momento em que o pesquisador procura 

finalizar o seu trabalho, ancorando-se em todo o material coletado e 

articulando esse material aos propósitos da pesquisa à sua fundamentação 

teórica. 

 

  As coletas de informações não são suficientes para gerar dados, é necessário voltar ao 

trabalho de campo, às informações da pesquisa teórica e escolher os métodos de análise de 

conteúdo, buscando o que melhor se adequa à proposta da pesquisa. Segundo Creswell (2007, 

p.194): 

 

O processo de análise de dados consiste de extrair sentido dos dados de texto 

e imagem. Envolve preparar os dados para análise, conduzir análises 

diferentes, aprofundar-se cada vez mais no entendimento dos dados, fazer 

representação dos dados e fazer a interpretação do significado mais amplo 

dos dados.  

 

A reflexão de Creswell (2007) indica uma necessidade de fortalecimento dos dados na 

etapa de análise para que possam responder às questões da investigação acerca da formação 

docente, prática pedagógica e formação estética.  

Nessa pesquisa, optamos pela análise das respostas dos professores, tratando-as em 

categorias de acordo com as perguntas das entrevistas que estavam ligadas aos objetivos, e de 

forma descritiva os dados foram organizados em tabelas, quadros, e as informações foram 

analisadas pelas suas descrições. A subjetividade foi tratada de forma comparativa, analisando 

as diferentes respostas e considerações dos entrevistados. 
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3 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 A carreira de professor apresenta problemas como a formação inicial com defasagens, 

a inserção pós-saída dos cursos que já colocam o professor recém-formado na sala com 

muitos desafios, o desprestígio e a baixa remuneração, todos fatores que contribuem pela 

desistência de ingresso e continuidade dos cursos de carreira docente. Segundo o Censo da 

Educação Superior de 2016, entre 2005 e 2015, o número de matriculados em cursos de 

licenciatura pouco aumentou em comparação ao crescimento do número de alunos nos cursos 

de bacharelado e tecnológicos. Em 2015, menos de 1,5 milhão de alunos estavam 

matriculados nos cursos de licenciatura, apenas 18,4% do total, enquanto os alunos de 

bacharelado representaram quase 70% dos matriculados em graduações. 

Conforme as Notas Estatísticas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio 

Teixeira (INEP) 2016, os cursos de bacharelado continuam concentrando a maioria dos 

ingressantes da educação superior (61,5%), seguidos pelos cursos de licenciatura (20,0%) e de 

tecnólogos (17,8%). Entre 2015 e 2016 houve uma queda no número de ingressantes no grau 

de Bacharelado. O grau de Licenciatura apresentou a maior variação positiva com 12,8% de 

ingressantes em 2016. Já os cursos tecnólogos registraram uma alta de 2,8% nesse período 

(2015 - 2016).  Conforme mostra o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 1 - Número de ingressos em cursos de graduação, por grau acadêmico – Brasil – 2006-2016.  

Fonte: INEP (2016) 
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Os alunos que procuram as Licenciaturas precisam encontrar dentro do seu currículo 

de formação inicial, exigências formativas relativas ―à complexidade diferencial dessa 

modalidade de ensino‖ (BRASIL, 2000). Todavia essa não é uma realidade como denuncia 

Laffin (2012). 

 

No entanto, ainda são poucas as instituições brasileiras que ofertam tal 

formação, ficando a mesma por conta da formação em serviço das redes de 

ensino. Aponta a necessidade de uma docência que considere as 

particularidades do ensino de jovens e adultos, tanto na diversidade cultural, 

do mundo do trabalho, quanto da necessidade de metodologias e currículos 

adequados. (LAFFIN, 2012, p. 14). 

 

A realidade colocada pela autora é negativa tanto para o campo da formação como da 

atuação docente, pois os professores encaram a modalidade como um campo de 

experimentação e adequação de ações da Educação Infantil e Ensino Fundamental. A Meta 15 

do Plano Nacional de Educação (PNE) propõe um regime de colaboração entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 10 anos de vigência deste PNE 

(2014-2024), política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os 

Incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado 

que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de 

nível superior, obtida em curso de Licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

Segundo o texto do PNE:  

 

A formação inicial dos profissionais da educação básica deve ser 

responsabilidade principalmente das instituições de ensino superior, nos 

termos do art. 62 da LDB, onde as funções de pesquisa, ensino e extensão e 

a relação entre teoria e prática podem garantir o patamar de qualidade social, 

política e pedagógica que se considera necessário. As instituições de 

formação em nível médio (modalidade normal), que oferecem a formação 

admitida para atuação na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental formam os profissionais. (PNE, 2014.p,73) 

 

 

O PNE também explicita que: 

 
As necessidades de qualificação para a educação especial e para a educação 

de jovens e adultos são pequenas no que se refere ao nível de formação pois, 

em ambas as modalidades, 97% dos professores têm nível médio ou 

superior. A questão principal, nesses dois casos, é a qualificação para a 

especificidade da tarefa. (PNE, 2014.p,75) 

 

Falar de formação de professores de jovens e adultos requer uma série de reflexões, 

dentre elas a situação de origem do professor, as realidades políticas que marcaram e marcam 

o país e que impactam diretamente na educação, as políticas públicas aplicadas à modalidade, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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a recente garantia nacional de uma educação para todos e a aplicabilidade real e cotidiana das 

leis e pareceres que deveriam garantir essa educação democrática. 

Recentes pesquisas mostram que os cursos de Pedagogia e Licenciatura são 

procurados por pessoas oriundas de classes populares menos favorecidas, como afirmam Gatti 

e Barreto (2009, p. 164): ―os atuais estudantes dos cursos de nível superior para a docência 

formam um grupo majoritário (50,4%) que se concentra nas faixas de renda familiar média, 

cujo intervalo é de três a dez salários mínimos‖.  

Sem poder aquisitivo para acesso à educação de qualidade e consumo cultural em seu 

período estudantil, muitos tiveram uma formação deficiente no ensino médio e ingressam em 

universidades particulares, pois sentem dificuldades no ingresso do ensino superior público, 

motivo pelo qual precisam trabalhar e estudar à noite, sentem dificuldades de estágio e de 

valorização histórica da própria escolha profissional, sem amparo por políticas de incentivo 

ou programas de formação específica e completa que tenham saído do papel e se efetivado nas 

universidades e redes de ensino. Como afirma Laffin (2013): 

 

Nos últimos anos (década de 90 e ano 2000) temos acompanhado a 

divulgação e instituição de inúmeras iniciativas governamentais originadas 

no Ministério da Educação, e uma ampla mobilização das entidades 

educacionais vinculadas à pesquisa e formação docente, o que compõe um 

quadro controverso, permeado por debates sobre a formação de professores. 

É preocupante a concepção que permeia/permeou tais diretrizes uma vez que 

elas expressam as intenções políticas do governo em função da opção do 

projeto neoliberal em que vivemos. A educação situa-se como campo 

político de interesses e não como política de estado visando o 

desenvolvimento humano e social. (LAFFIN, 2013, p. 33) 

 

Refletir sobre o termo política é crer que sejam ações que se direcionem ao poder 

público e com um forte objetivo comum. A associação do termo à educação nos remete a uma 

proposta de grande abrangência e impacto transformador, pois a educação atende demandas 

sociais em grande escala e abarca distintas demandas, que nem sempre podem ser atreladas às 

atribuições docentes, como corrobora Imbernón (2009) 

 

A nova economia, a globalização (prefiro chamar de mundialização, dada a 

desfiguração  do outro termo aplicado quase ao econômico e ao mercado), a 

tecnologia que desembarcou com grande força em todos os âmbitos do 

cultural e na comunicação, a mistura de outras culturas ou conhecimento 

delas, a endêmica discriminação feminina etc. e, se entrarmos no campo do 

professorado, podemos observar uma falha clara de limites das funções do 

professorado, dos quais se exige resolver os problemas derivados do 

contexto social e que este já não soluciona, e o aumento de solicitações de 

competências no campo da educação com a consequente intensificação do 

trabalho educativo(o que faz com que se executem muitas coisas 
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malfeitas),colocando a educação no topo das críticas sociais. (IMBERNÓN, 

2009, p. 8) 

 

A formação profissional docente está inteiramente ligada à própria perspectiva do 

lugar histórico da educação, tendo na figura do educador aquele que apara as arestas das 

mudanças e conduz o ritmo. É importante ressaltar, a partir do panorama apresentado, que se 

faz necessária uma formação específica para o campo da docência, em que se tenha o espaço 

específico e o foco em fundamentos, metodologias e que fosse vocacionado para tal formação, 

tendo a pesquisa vinculada aos estudos e a ligação com a realidade em sala de aula.  

O que temos hoje ainda representa a ideia do Bacharelado, com currículos lotados de 

disciplinas soltas e com pouco direcionamento específico para o destino da formação docente, 

principalmente para distintos segmentos, pois o educador em formação precisa ter repertório, 

já que, ao sair da universidade e adentrar na sala de aula, precisará utilizar estratégias distintas 

para promover o alcance da aprendizagem. Como afirma Tardif (2014): 

 

O cientista e o técnico trabalham a partir de modelos e seus condicionantes 

resultam da aplicação ou da elaboração desses modelos. Com o docente é 

diferente. No exercício cotidiano de sua função, os condicionantes aparecem 

relacionados a situações concretas que não são passíveis de definições 

acabadas e que exigem improvisação e habilidade pessoal, bem como a 

capacidade de enfrentar situações mais ou menos transitórias e variáveis. 

(TARDIF, 2014, p. 49) 
 

O autor elucida a prática docente como um exercício que requer conhecimento e 

flexibilidade para aprender com a experiência e significar a prática. E numa formação que 

tenha uma perspectiva didática e fundamentada em uma linha filosófica e sociológica para o 

reconhecimento da profissão. Oportunizando o estudante da Licenciatura ou da Pedagogia a 

percepção de suas lacunas para que sejam completadas, pois em sala ele não será capaz de 

ensinar o que não sabe, e não saber como ensinar, por ser a realidade da escola muito 

complexa, a diversidade das turmas, dos segmentos e níveis sociais e culturais dos estudantes 

mudam muito, essas são evidências que podem nortear a formação.  

Segundo Paiva (2012, p. 87), ―o fundamento dessa formação inclui, além do saber 

técnico, próprio do campo em que educadores atuam, a vivência cultural e as demais redes de 

saberes de que os sujeitos participam, em diálogo permanente com as práticas pedagógicas. ‖ 

Se considerarmos que o educador é um aprendente ao longo da vida, percebemos a 

importância da formação inicial e continuada como um ato humano e inconcluso que, por 

diversas vezes, vem de uma formação com algum tipo de negação. 
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A formação da docência para a Educação de Jovens e Adultos tem sua citação e 

garantia em documentos recentes, por isso, faz-se necessária uma breve apreciação de tais 

políticas educacionais. Existiram ao longo do tempo diretrizes como a Resolução CNE/CP nº 

2, de 1º de julho de 2015 - Define as Diretrizes Curriculares Nacionais, para a formação 

inicial em nível superior (cursos de Licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda Licenciatura) e para a formação continuada, que não 

transforma o foco da estrutura curricular dos cursos de Licenciatura e Pedagogia. 

É possível iniciar a percepção dos caminhos da educação no Brasil a partir dos anos 

30, no governo Vargas, onde não se tinha um pensamento educacional como prioridade, e o 

país substitui o modelo agrário pelo modelo industrial, surgindo a necessidade de uma 

formação populacional para a mão de obra industrial. 

Este pensamento reverbera pelas décadas de 60 e 70, quando o educador tem em sua 

formação uma linha tecnicista, pautada na educação profissional. No ano de 1932, com o 

advento do Manifesto dos Pioneiros, regido por nomes como o de Fernando Azevedo e Anísio 

Teixeira, há a defesa da proposta de garantia pelo Estado de educação para todos, pautada na 

ideia da educação renovada, através da qual os estudantes fossem preparados a aprender a 

aprender, de maneira que a educação servisse não aos interesses de classes, mas aos interesses 

do indivíduo, seguindo o princípio de que a escola é um meio social. Idealizada pela vida 

social atual mais humanizada, solidária, voltada ao serviço social e cooperação.  

Os processos de Democracia eram a base para o Manifesto, e a educação instrumento 

de reconstrução, que promoveria a integração dos diversos grupos sociais, por esse motivo, o 

Governo Federal deveria promover uma educação com respeito às diferenças e à 

regionalidade. Então, em 1962, o Plano Nacional de Educação (PNE) foi lançado por Anísio 

Teixeira. 

Na década de 90, o país já tinha sua Constituição de 1988, o cenário democrático, do 

neoliberalismo e da globalização afetou todos os segmentos e também a educação, abrindo 

possibilidades de relacionamento maior entre nações e gerando mais competitividade, trazida 

pela modernização e a tecnologia. Surge, nesse momento, a necessidade de pensar a educação 

e a formação docente para mais essa mudança. A Constituição Federal de 1988 traz um 

capítulo dedicado à educação.  

Em 1989, na gestão de Paulo Freire à frente da Secretaria Municipal de Educação de 

São Paulo, no governo de Luíza Erundina (1989-1992), há a experiência do Movimento de 

Alfabetização de Jovens e de Adultos da Cidade de São Paulo (MOVA-SP). Esse programa 

foi a última experiência de Paulo Freire com a educação de pessoas adultas. O Programa 
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MOVA-SP foi lançado dia 29 de outubro de 1989, na Câmara Municipal de São Paulo, 

contando com a participação massiva de Movimentos Populares da Cidade de São Paulo.  

Os Movimentos Populares aos quais Paulo Freire referiu-se no lançamento do 

Programa MOVA-SP surgiram, muitas vezes, em função da ausência do Estado no 

provimento da educação de jovens e adultos. Com a gestão de Luíza Erundina, eles se 

encontravam diante de uma administração que mostrava vontade política de enfrentar esse 

desafio. Colocaram, então, a experiência deles a serviço do governo municipal, sem com ele 

se confundir.  

A partir da confluência entre a vontade política do Município e os interesses dos 

Movimentos Populares oficializou-se, através do decreto nº 28.302 de 21 de novembro de 

1989, a parceria entre governo e representantes da sociedade, buscando, assim, num esforço 

conjunto, contribuir para a superação do grave problema do analfabetismo em nosso país.  

 O MOVA-SP reunia três condições básicas para que um programa de educação de 

jovens e adultos pudesse ter êxito:  

a) vontade política da administração;  

b) empenho e organização dos Movimentos sociais e populares; 

c) o apoio da sociedade.  

Tal programa se propunha a se constituir numa arrancada inicial na luta por um 

programa de escolarização básica de jovens e adultos, incorporando-se à luta geral pela escola 

pública e popular. Os seus idealizadores, entre eles Pedro Pontual, entendiam que o MOVA-

SP deveria possibilitar o prosseguimento dos estudos em nível de pós alfabetização, isto é, do 

ensino fundamental.  

Não se tratava apenas de alfabetizar, mas de garantir o direito à escolarização básica 

formal - principal reivindicação dos participantes do I Congresso dos Alfabetizandos da 

Cidade de São Paulo, no final de 1990. Nesse sentido, em 1991, para facilitar a expedição de 

atestados para o ingresso dos alunos na 5º série do ensino fundamental ou na Suplência II, 

instituiu-se no MOVA-SP o ―Ciclo Ensino Fundamental I‖, um programa de pós-

alfabetização interdisciplinar.  

Os núcleos de alfabetização e pós-alfabetização do MOVA-SP foram sediados em 

equipamentos da própria comunidade e concebidos como focos aglutinadores e irradiadores 

da cultura local que incluía a história do próprio movimento popular da região, procurando 

ler, dessa maneira, a sua realidade de forma crítica.  

Através desse processo de tomada de consciência de sua realidade, de apropriação e 

criação de conhecimentos novos, os alfabetizandos teriam acesso, sistemática e 



68 

 

progressivamente, a conhecimentos cada vez mais elaborados, constituindo-se, assim, em 

sujeitos da ação transformadora da sua própria realidade. 

Em 1990, aconteceu a Conferência de Jomitien, uma reunião Mundial de Educação 

para Todos na Tailândia, onde o Brasil foi signatário na declaração que trazia em seu texto 

uma série de proposições sobre o desenvolvimento da educação no mundo, passando a ser um 

documento também que vai orientar a educação nacional. A base estava na UNESCO, que 

explicitava o foco no investimento das nações na educação básica, referendando a Educação 

de Jovens e Adultos e em todas as frentes que garantam a sobrevivência humana; 

desenvolvimento pleno das capacidades; vida e trabalho dignos; melhoria na qualidade de 

vida; tomadas de decisões conscientes, como o voto por exemplo, e a possibilidade de 

continuar aprendendo ao longo da vida, baseado na ideia da escola renovada. 

Entre 1993 e 1996 foi organizada uma Comissão Internacional sobre Educação para o 

século XXI, que trazia a proposta de gerar um relatório dos problemas da educação no mundo 

e buscar ações para a resolução. O relatório reforçou que o investimento em educação 

promove paz, democracia, pluralismo e desenvolvimento econômico para crianças, jovens e 

adultos. 

    Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96 é homologada e junto a ela 

surgem sistemas de financiamento, como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). Em 2003, com o governo 

Lula, surge o programa ―Escola do Tamanho do Brasil‖, que trazia itens que já estavam 

pautados na Constituição, como a universalização, a democratização do ensino, gestão escolar 

e manutenção das classes.  

 Em 2000, foi criado o documento específico para a regulamentação da EJA: 

Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos (DCNs /EJA), regulamentado 

pela Resolução CNE/ CEB Nº 1, de 5 de julho de 2000 e pelo Parecer 11/2000 do Conselho 

Nacional de Educação. O documento das DCNs /EJA indica o seu reconhecimento como uma 

Modalidade da Educação Básica, com especificidades próprias a serem observadas. Como 

aponta as DCNs EJA (2013): 

 

A Conferência Nacional de Educação Básica, realizada em 2008, que 

identificou as demandas da sociedade civil e política no contexto de todas as 

modalidades e etapas da Educação Básica, indicou a importância do 

atendimento aos jovens e adultos ao estabelecer a necessidade de 

consolidação de uma política de educação de jovens e adultos (EJA), 

concretizada na garantia de formação integral, da alfabetização e das demais 

etapas de escolarização, ao longo da vida, inclusive àqueles em situação de 

privação de liberdade. Essa política – pautada pela inclusão e qualidade 
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social – prevê um processo de gestão e financiamento que assegure isonomia 

de condições da EJA em relação às demais etapas e modalidades da 

Educação Básica, a implantação do sistema integrado de monitoramento e 

avaliação, uma política específica de formação permanente para o professor 

que atue nessa modalidade de ensino, maior alocação do percentual de 

recursos para estados e municípios e que esta modalidade de ensino seja 

ministrada por professores licenciados. (MEC,2013, p.328) 

 

Os DCNs corroboram com a Lei de Diretrizes e Bases (1996) que defende a formação 

docente, a formação dos estudantes no âmbito integral, social e acadêmico. O que segue a 

linha em 1990, cos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), orientando as propostas de 

ensino do país.     

Pensando na ampliação de acesso e redução dos índices de analfabetismo, em 2013, a 

matrícula torna-se obrigatória a partir dos 4 anos de idade, para que o país possa aumentar o 

tempo de escolaridade, aproximando-se das metas de outros países, garantindo a educação dos 

4 aos 17 anos, sendo a busca atual por um ensino de tempo integral, no ano de 2016. O Ensino 

Fundamental de 9 anos, em 2005, e o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), dentro do 

programa Todos pela Educação, abarcam propostas de democratização como o Sistema de 

Seleção Unificada (SISU), Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Programa 

Universidade para Todos (PROUNI), Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB).  

Outro momento que vale ressaltar foi a criação da Comissão Econômica da América 

Latina e Caribe (CEPAL). Esse órgão define, na ocasião, os lemas da educação: cidadania, 

competitividade e igualdade, propondo assim tirar a situação que foi gerada pelo 

colonialismo, ter educação para que o estudante se tornasse mais competitivo, essa visão 

pensada em uma proposta educacional de formação onde a preparação seja não só do 

conhecimento, mas de outras habilidades, condizendo com as demandas do mundo moderno, 

principalmente na educação básica. 

A formação de educadores de Jovens e Adultos requer um conhecimento de bases 

conceituais, legais e filosóficas que regem as leis e diretrizes da Educação, as quais amparam 

os dois focos básicos: a reparação e a emancipação. Como citado na LDBEN 9394/96, as 

atribuições dos professores não apresentam uma atuação específica em etapas da escolaridade 

básica, traçado ―(...)um perfil profissional que independe do tipo de docência: multidisciplinar 

ou especializada, por área de conhecimento ou disciplina, para crianças, jovens e adultos‖ 

(BRASIL, 2000, p.12)  
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Muitos adultos, jovens e idosos não tiveram acesso ou foram de alguma forma 

negados à aprendizagem escolar. O direito à educação que aparece na atualidade como dever 

do Estado nem sempre foi assim no Brasil. A Educação de Jovens e Adultos, busca garantir a 

dignidade daqueles sujeitos que dela fazem parte, o que não pode ser visto como 

escolarização, nem compreendida como educação regular noturna. Não se pode negar os 

desafios enfrentados pelos educadores dessa modalidade. Como afirma Dantas (2012): 

 

A educação de jovens e adultos, que ao longo da história brasileira sempre 

esteve relegada ao patamar de marginalização, concebida ora como ensino 

supletivo para suprir carências de escolarização, ora como educação 

compensatória, agora, mediante a legislação, sobretudo a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996 (LDBEN),passa a ser regida por 

normas e diretrizes governamentais, constituindo-se um processo regular de 

escolarização, devendo respeitar-se a sua natureza e especificidade, 

adquirindo relativa importância e direito social. (DANTAS, 2012, p.150) 

 

 

A afirmativa da autora revisita o compromisso social da educação como direito de 

todos mostra que a formação de educadores, responde pela eficiente oferta pedagógica, 

todavia, o magistério não é uma tarefa fácil, pois exige uma gestão de sala de aula, cuidado 

com os itens objetivos e subjetivos dos espaços de aprendizagem e o atendimento ao público 

da EJA. Isso requer um tempo para o planejamento e aplicação didática, porém professores 

nem sempre são amparados por suportes pedagógicos na escola que lhes permitam gerir 

melhor seu tempo com as turmas. 

 A formação precisa partir de instituições e programas, no entanto a relação da prática, 

do encontro de professores que debatam suas experiências e busquem a partir de problemas 

reais soluções pedagógicas, constitui-se em uma formação contínua, eficaz e aplicada. Como 

afirma Nóvoa (2002): 

 

A formação continua alicerça-se na dinamização de projetos de investigação-

ação nas escolas, passa pela consolidação de redes de trabalho coletivo e de 

partilha entre os diversos atores educativos, investindo as escolas como 

lugares de formação continua deve estar finalizada nos ―problemas a 

resolver‖ e menos em conteúdos a transmitir, o que sugere a adoção de 

estratégias de formação-ação organizacional. (NÓVOA, 2002, p. 40) 

  

O educador em diferentes fases de sua carreira profissional precisa ser preparado para 

ações conjuntas, o que se faz muito difícil, pois a estrutura arquitetônica escolar, os currículos 

e a formação inicial não direcionam para uma prática profissional baseada num coletivo 

focado na união de suas ações. As lutas por espaço físico, materiais, condições de trabalho e 

remuneração podem até ser dialogadas juntas, mas as ações são isoladas nas salas de aula.  
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O diálogo entre os professores é fundamental para consolidar saberes 

emergentes da prática profissional. Mas a criação de redes coletivas de 

trabalho constitui, também, um fator decisivo de socialização profissional e 

de afirmação de valores próprios da profissão docente. O desenvolvimento 

de uma nova cultura profissional dos professores passa pela produção de 

saberes e de valores que dêm (sic) corpo a um exercício autónomo da 

profissão docente (NÓVOA, 1992, p. 14). 
 

A reflexão do autor se pauta nas ideias de valores que desenvolvem a consciência e a 

cultura profissional, por isso é importante ressaltar que as condições adversas podem subtrair 

tais condições no momento em que fragilizam as condições de execução do trabalho docente. 

Exemplos disso são o sucateamento dos espaços físicos ou a não adaptação para atendimento 

à proposta pedagógica e a estrutura física dos sujeitos, esquemas de gestão escolar que não 

dialogam com a proposta pedagógica, falta de equipamentos, gerando aulas sem estímulo.  

Como afirma Dantas (2012, p. 148) ―o papel do professor vem assumindo novas 

características, uma vez que precisa responder às constantes mudanças da sociedade‖.  Pensar 

nessa afirmativa atrelada à EJA é também conceber os desafios de encarar a diversidade da 

própria modalidade como fonte de aprendizagem e reflexão docente. 

 

3.1 REFLEXÕES SOBRE OS CAMINHOS DA EDUCAÇÃO E DO ENSINO DE ARTE 

NO BRASIL 

 

A trajetória pedagógica artística brasileira no campo da educação de jovens e adultos 

pode ser apresentada pelo recorte inicial de 1920, onde reconhecemos as primeiras escolas de 

adultos, que objetivavam a formação de mão de obra para atender a crescente urbanização e 

industrialização nacional. Em 1934, a Constituição prevê como dever do Estado, o ensino 

público primário de adultos, já em 1947, o país apresentando dados que mostravam mais da 

metade da população analfabeta, decide o Governo Federal pelo lançamento da Campanha 

Nacional de Educação de Adultos, com a meta de alfabetizar os estudantes adultos em três 

meses, utilizando uma cartilha como instrumento, todavia  o projeto não teve êxito, sendo 

extinto em 1950, em decorrência do material que não atendia à diversidade cultural nem 

estava pautado em uma metodologia adequada para adultos.  

A estrutura da educação de um país revela o seu estado de avanço ou retrocesso. A 

perspectiva de uma política de ―programas de governos‖ produz uma fragmentação que 

impacta diretamente sobre os indivíduos em formação, gerando processos de desalinho, 
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descrédito e descontinuidade do crescimento intelectual e cultural de um povo. No Brasil, a 

história do ensino da Arte é permeada de avanços e retrocessos, incertezas e conquistas.  

Os equívocos partem de uma concepção inicial da própria história de colonização e 

escravismo, vale considerar os primórdios da educação de adultos instituída pelos 

colonizadores e jesuítas, que por meio da imposição de conceitos organizados para a 

aplicação nos diferentes grupos étnicos indígenas que habitavam o Brasil na época da 

chegada, já traduzia uma perspectiva de ―educação‖ doutrinadora e desconstrutora da cultura 

original.  

Como corrobora Arroyo (2017): 

 

A escola e à docência são pensadas tarefas civilizatórias de maneira um tanto 

triunfalista e dualista. Internalizamos a tal ponto nossa função civilizatória 

dos incivilizados que perdemos a sensibilidade para o horror de nossa 

civilização, o horror de tantos processos de violência e das condições de 

violência em que os alunos reproduzem sua existência. (ARROYO, 2017, p. 

170) 

 

 Foram vivenciadas, historicamente, proposições para a educação para a Arte e não 

pela Arte, trazidas em forma de ensino puramente tecnicista por séculos anteriores, ideias 

impostas de práticas e modelos europeus, negando qualquer representatividade e valorização 

cultural das outras matrizes culturais nacionais, assim como práticas pedagógicas superficiais 

e equivocadas, como as vivenciadas no Brasil em virtude dos pressupostos da Lei 5692/1971 

e do Parecer 540/1977, relacionados à antiga Educação Artística, que traziam a ideia do 

professor de Arte Polivalente.  

Como trata o trecho do Parecer: ―a partir da série escolhida pela escola nunca acima da 

quinta série, sem prejuízo do que se disse até aqui, é certo que as escolas deverão contar com 

professores polivalentes‖ (BRASIL, 1998. p. 26), desconhecendo a formação e a Arte, como 

área de conhecimento que precisa ser pensada nas especificidades de suas linguagens. 

Com a LDB de 1996 (Lei n. 9.394/96), revogam-se as disposições anteriores, e a Arte 

é considerada disciplina obrigatória na educação básica conforme o seu artigo 26, parágrafo 

2° que diz que o ensino de Arte constituiria componente curricular obrigatório, nos diversos 

níveis da educação básica, visando o desenvolvimento cultural dos alunos. Todavia tal 

conquista, para ser alcançada, percorreu um longo caminho e, nos dias atuais, não é incomum 

perceber ações que a contradizem, tanto nas questões curriculares, tanto no pensamento do 

senso comum sobre a função da disciplina de Arte nos espaços de educação, quanto na ação 

pedagógica de professores. 
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Nos anos 60, educadores como Paulo Freire estruturam uma campanha que é 

estimulada pela mobilização popular, onde o conteúdo e os conceitos de proposta 

alfabetizadora valorizam o universo de jovens e adultos e negam a ideia da campanha 

anterior, que associava à pobreza a incapacidade de aprendizagem. Freire estabelece o que foi 

chamado, anteriormente, de método e, posteriormente, revisitado e reeditado por ele como 

proposta, onde a ação pedagógica também foi sistematizada em Cadernos de Cultura Popular 

e encontros como os Círculos de Cultura, que valorizavam os saberes e a realidade social e 

cultural dos grupos. Tais cadernos tiveram posteriormente suas edições. 

A preocupação de Freire na multiplicidade de leitura de textos verbais e não verbais, 

quando convida o amigo e artista plástico Francisco Brennand, para compor ilustrações 

relacionadas à realidade cultural dos educandos, trazendo na prática a concepção de leitura de 

mundo pela imagem e pela decodificação da palavra. Para Freire (1989, p.17), ―a educação 

popular não pode estar alheia a essas estórias que não refletem apenas a ideologia dominante, 

mas, mesclados com ela, aspectos da visão de mundo das massas populares. Na verdade, esta 

visão de mundo não é pura reprodução daquela ideologia‖. 

Essa iniciativa gerou o Plano Nacional lançado em 1963 apoiado por organizações 

populares e pela Igreja, que ficou conhecido como Movimento de Educação Popular, 

inspirado pelo método Paulo Freire, porém, no golpe militar de 1964, o plano foi extinto, e 

todo o projeto de Educação Popular desfeito. 

Na ocasião, o Governo Militar implantou o Sistema MOBRAL- Movimento Brasileiro 

de Alfabetização, que trocou a proposta educativa anterior por uma prática distante do 

processo de formação conscientizadora, direcionando a educação de adultos às demandas do 

mercado e à produção de mão de obra, sem uma preocupação de legitimar o indivíduo e sim o 

regime, uma parceria. Como esclarecem Haddad e Di Pierro (2000): 

 

Em 1969, o MOBRAL começa a se distanciar da proposta inicial, mais 

voltada aos aspectos pedagógicos, pressionado pelo endurecimento do 

regime militar. Lançou-se então em uma campanha de massa, 

desvinculando-se de propostas de caráter técnico, muitas delas baseadas na 

experiência dos seus funcionários no período anterior a 64. Passou a se 

configurar como um programa que, por um lado, atendesse aos objetivos de 

dar uma resposta aos marginalizados do sistema escolar e, por outro, 

atendesse aos objetivos políticos dos governos militares. (HADDAD; DI 

PIERRO, 2000, p. 114) 

 

Em 1971, o MOBRAL foi extinto, dando espaço para o ensino supletivo, que se 

caracterizava por uma mentalidade educativa de reposição da escolaridade que não foi 

acessada em idade própria pelos adultos. Nesse mesmo período, surge uma abertura política e 
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a recuperação das bases da Educação Popular, e, em 1988 a Constituição define a garantia do 

ensino gratuito a todos os brasileiros, incluindo os jovens e adultos. Em 1996, uma nova Lei 

de Diretrizes e Bases extingue o termo supletivo e reconhece a EJA como modalidade da 

Educação Básica do Ensino Fundamental e Médio, que segue as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e a proposta Curricular respeitando as especificidades da modalidade. 

A ideia de supletivo e de educação de reposição foi retirada do pensamento 

pedagógico e trazida a concepção de educação continuada, fato ocorrido em 1990, durante a 

V Conferência Internacional de Educação de Adultos. E um dos desdobramentos se deu 

quando, em 1997, em Hamburgo, na Alemanha, que preconizou o direito de todos à educação 

ao longo da vida, fortalecendo as políticas e ideias que viriam a amparar a EJA. 

O percurso da luta pela garantia da arte na educação é longo e marcado até hoje por 

divergências, descaso e militância, dentro e fora das escolas e ou espaços não formais de 

educação. O histórico da educação estética no Brasil pode ser dividido em três períodos: o 

tradicional, o modernista e o contemporâneo, que trazem bem delimitados a conjuntura de 

governos e influências sociais e culturais na educação como um todo. 

A concepção de ensino da Arte tem início pelo nível superior, posteriormente é 

inserido no currículo das crianças e jovens, marcando assim o ensino  voltado a técnicas 

manuais e testes de habilidades estabelecendo uma visão elitista da criação na educação, tal 

proposta foi trazida ainda no período dos jesuítas e fortalecida pela Missão Artística Francesa 

em 1816, e com a criação da Academia Imperial de Belas Artes em 1824, onde o ensino 

esteve a serviço  do Reinado e do Império, permeado das ideias Neoclássicas. O que pode ser 

percebido nesse período como um choque pelos estrangeiros, visto que a arte produzida aqui 

para as decorações era feita por mestiços e escravos, dando um caráter próprio de uma estética 

particular, negada de imediato por ele e rotulada de uma arte de caráter emotivo e sensual 

brasileiro. 

 Nascendo, assim, o ideal que permeia o imaginário nacional da separação e 

desmerecimento da arte das classes populares e valorização da arte europeia, nenhum tipo de 

valorização foi dado à artesania, à iconografia indígena, à estética africana, somente era 

considerada arte e belo os conceitos estéticos europeus quando o ideal seria percebê-las como 

distintas e igualmente importantes para nosso desenho social e estético. Barbosa (2006, p. 22) 

traz uma afirmativa que traduz esse período: ―As atividades manuais eram rejeitadas nas 

escolas dos homens livres e primariamente exploradas em função do consumo nas missões 

indígenas ou no treinamento de escravos‖. 
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Em 1922, artistas reuniram-se em prol de um movimento que buscasse a identidade 

artística genuína da arte nacional nas linguagens da plástica, música, cênica e literária, o 

chamado Movimento Modernista, consumado pela Semana de Arte Moderna - SAM, que 

propunha a defesa da originalidade na criação artística. Tal Movimento teve impacto direto 

sobre o pensamento pedagógico do ensino de arte no Brasil. Esse momento foi marcado pelo 

desejo de ruptura com o tradicional, sendo adotada nas aulas de arte a livre expressão, o 

professor deixa de ser o centro da aula, a expressividade e a busca da expressividade estética 

eram colocadas como oposição ao processo anterior de repetição e cópia. 

Profissionais de arte-educação começaram a debater, pesquisar e discutir a Arte como 

forma de conhecimento, o que gerou grande mudança no ensino. O estudante passa a ser visto 

como um ser autônomo pela pedagogia e pela filosofia, assim vários pensadores trouxeram 

mudanças para a arte na escola. Um pensador em especial defendia a aprendizagem pela Arte, 

John Dewey acreditava no processo da experiência, suas ideias fizeram com que o ensino da 

Arte tomasse nova direção, focando no desenvolvimento estético e criativo. Como nos traz 

Osinski (2000): 

 

Analogamente Dewey se opunha com reação á educação artística, ao 

radicalismo existente entre as duas correntes: a rigidez no ensino do desenho 

da escola tradicional e a acadêmica e a livre expressão pura e simples. 

Enquanto admitia os efeitos maléficos de um sistema imitativo e repetitivo 

do modelo anterior, ponderava que o trabalho sem direcionamento e que 

ignorasse deliberadamente as influências externas, levaria, fatalmente a uma 

perda de interesse por parte dos alunos. (OSINSKI, 2000, p. 68) 
 

A perspectiva de Dewey é bem atual, principalmente no que tange às classes da EJA, 

muitos educadores não têm formação específica, as aulas de artes são por vezes com base em 

modelos para cópia ou produção mecânica sem reflexão e sem uma correlação com a análise e 

crítica da expressão pessoal autônoma, onde seus saberes possam ser aplicados nas 

interpretações e criações. 

No ano de 1948, Herbert Read, um pesquisador em arte, expôs sua teoria da Educação 

pela Arte, que tornou um movimento educativo e cultural, voltado para a formação do ser 

humano completo, dentro de uma linha de pensamento idealista e democrática. E causa 

influência no pensamento educativo da arte no Brasil. Read acreditava que a arte deveria ser a 

base da educação, tese que comungava com o pensamento filosófico de Platão: ―toda graça do 

movimento e da harmonia de vida – disposição moral da própria alma – estão determinadas 

pelo sentimento estético: pelo reconhecimento do ritmo e da harmonia. ‖ (READ,1982, p. 82), 
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cuja teoria influenciou, posteriormente, Freud e Jung. Corroborando com essa análise Osinski 

(2001), 

 

Para Read, não havia sentido na distinção entre ciência e arte, sendo a 

primeira a explicação, e a última a representação de uma mesma realidade. 

Em sua opinião, um dos erros do sistema educacional eram as fronteiras 

rígidas existentes entre as diversas disciplinas. Propunha, por meio da 

educação pela arte, a preservação da totalidade orgânica do homem e de suas 

faculdades mentais, respeitadas nas diversas fases do desenvolvimento 

humano. (OSINSKI, 2001, p. 21) 
 

Surge nesse mesmo ano, no Rio de Janeiro, a escolinha de Arte, que tinha como 

objetivo difundir o pensamento da Arte-Educação, formando professores para atuarem na 

nova concepção. Alguns professores que frequentaram as escolinhas saíram da Bahia, 

oriundos das ações da Escola Parque, criada por Anísio Teixeira, também estimulados pelas 

ideias de Darci Ribeiro, Heitor dos Prazeres, entre outros artistas e pesquisadores da área de 

educação e arte. 

Um dos entraves desse processo era a ideia que permeava tanto no Brasil quanto nos 

EUA, de confundir criatividade com imaginação, e os professores eram desafiados a focar 

estudos acerca dos processos intelectuais e emocionais, sendo necessária a elaboração de 

estratégias do ensinar a ver, a analisar, a especular e a investigar.  

De que forma preparar professores oriundos de formações clássicas? Como cita 

Barbosa (1975, p. 46), ―todos os professores de Arte sabem da necessidade de estudar e 

conhecer a teoria da percepção, a criatividade, a antropologia, a sociedade e a estética, mas 

poucos estão realmente empenhados nisso‖. A nova proposta exigia essa base dos professores 

e o que reverbera nos dias atuais onde o ensino de arte é cultural e estético. 

A década de 50 foi marcada pela influência das ideias de John Dewey, uma nova 

Pedagogia se consolida no Brasil, tendo, em 1971, a implementação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, que inclui a Arte no currículo escolar e coloca a nomenclatura de 

Educação Artística, todavia pensada como atividade educativa e não como disciplina. 

Agravando-se a isso a ideia de polivalência docente. Como nos trazem Fusari e Ferraz (2001), 

 

(...) ao incorporar atividades artísticas com ênfase no processo expressivo e 

criativo dos alunos. Com essas características, passou a compor um currículo 

que propunha a valorização da tecnicidade e profissionalização em 

detrimento da cultura humanista e cientifica predominante nos anos 

anteriores. Paradoxalmente, a Educação Artística apresentava na sua 

concepção, uma fundamentação de humanidade dentro de uma lei que 

resultou mais tecnicista. (FUSARI; FERRAZ, 2001, p. 19) 
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Esse resultado foi ocasionado pela falta de educadores qualificados para o novo 

pensamento e prática educativa, visto que a polivalência inviabiliza ações completas, pois 

cada linguagem possui suas especificidades e estudos pedagógicos direcionados. Os 

professores inseguros e sem preparo eram colocados nas classes e adaptavam, em muitos 

casos, práticas incorretas para tentar abarcar as distintas linguagens em sala de aula.  A 

influência no ensino da arte veio sempre das pesquisas teóricas feitas por brasileiro à luz de 

pesquisadores do exterior.  

A educação e seus avanços esbarram, assim, nesse período, no problema da falta de 

políticas de formação de professores, mesmo dado aquele momento em que pensadores 

importantes da educação estavam em militância pela melhoria do ensino, como é o caso de 

Anísio Teixeira e sua criação da escola nova brasileira e o novo olhar sobre a escola pública 

integral, como proposta ideal e democrática, que, inspirado pelas ideias do seu professor John 

Dewey, cria o projeto da Escola Parque em Salvador. 

 Anísio Teixeira pensava no novo momento da educação onde a concepção de instruir 

seria substituída pela ideia de formar, visto o novo mundo que exigia o pensamento de 

educação como algo em constante transformação, cada vez mais necessitando que a educação 

oportunizasse o estudante a serem livres ou invés de submissos, tolerantes, inventivos devido 

às incertezas do futuro, abertos às novidades tecnológicas e sociais que estariam assim 

apresentadas em crescente avanço. Como nos aponta Teixeira (1928): 

 

A experiência é educativa quando nos leva à reflexão, a pensar. Pensamento 

é o discernimento da relação ou das relações entre o que experimentamos 

fazer e o que acontece em consequência disso. É essa, a parte cognitiva da 

experiência, a interpretação do seu elemento inteligente. E é isto que faz da 

experiência um processo de inquérito, de investigação, o que, por outro 

termo, quer dizer um processo de pensamento.  

Os passos desse processo envolvem, segundo Dewey, perplexidade ou 

dúvida antecipação conjectural, análise dos elementos adquiridos 

consequente elaboração de uma hipótese e prova ou test. Esse é o nosso 

processo de aprender: O valor dos conhecimentos adquiridos em uma 

experiência está subordinado à sua utilização em novas experiências, em 

novos processos de pensamento. (TEIXEIRA, 1928, p. 11) 

 

O pensamento de Teixeira perpassava também pelo ideal dessa escola de utilização 

consciente das experiências e como formação do processo de escolhas partidas também dos 

estudantes, onde os mesmos fossem protagonistas de seu processo de aprendizagem. A nova 

psicologia da aprendizagem da época e o que também se observa na atualidade é a escola a se 

transformar num local de vivência e convivência, e não apenas em um centro preparatório 

para a vida. Como não aprendemos tudo o que praticamos, e sim aquilo que nos dá satisfação, 
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o interesse do aluno deve orientar o que ele vai aprender. Contudo, é salutar que ele escolha 

suas atividades. 

O mundo pós-moderno que impactava na educação assim sinalizado por Teixeira 

(1928) caminhava para uma nova revolução de tecnologia, criações ligadas ao processo 

híbrido das áreas de conhecimento, como já se manifestava em alguns países, como grande 

momento de transformação, estimulado pelas ideias surgidas em 1913, nos Estados Unidos, 

em um movimento que fomentou a exploração da expressão, mas pouco a pouco levou o 

ensino da Arte à elitização completa.  

Surgiu, então, a New Bauhaus (American School de Design), em Chicago; esta foi a 

primeira manifestação de Arte-Educação, nos Estados Unidos, que deu importância aos 

objetivos profissionais, à especialização e desenvolvimento do homem em sua totalidade. A 

Bauhaus mescla as áreas de conhecimento em torno da criação artística, cria o Design dando 

uma nova visão moderna ao ensino e prática da Arte, e atinge muitos países com essa ideia. 

Na Inglaterra dos anos 60 já se explorava o pensamento e movimento Critical 

Studiens, que foi um manifesto pós-moderno do ensino de arte, traz a ideia de fazer os 

estudantes produzirem suas criações, mas, também, desenvolver a capacidade crítica. Anos 

depois os Estados Unidos lançam o DBAE – Discipline Based Art Education, que foi uma 

abordagem norte-americana para a educação em arte, desenvolvida em quatro áreas para o 

ensino e aprendizagem da arte: a estética, a crítica, a histórica e a produção artística. 

Como atesta Silva (1999): 

 

Na Inglaterra já existia o movimento de conteúdo curricular no ensino da 

arte, defendido pelo Basic Design Movement. Nos anos 60, Richard 

Hamilton, Richard Smith, Joe Tilson e Eduardo Paolozzi, na Newcastle 

University, lançavam as bases teórico-práticas do DBAE, isto é, Arte-

Educação Baseada em Disciplinas, trabalho desenvolvido pelo Getty Center 

of Education in the Arts, influenciados pelo Basic Design Movement e pelas 

Escuelas a1 Aire Libre, 19 16, no México. Buscava-se, com o 

desenvolvimento do fazer artístico, a leitura do nacional e de sua História, a 

solidificação da consciência da cidadania do povo. (SILVA, 1999, p. 49) 

 

Pesquisadores brasileiros, principalmente a professora Ana Mae Barbosa, iniciam 

estudos dessas linhas de pensamento pedagógico. Confrontando-os à realidade pós-moderna 

brasileira, Ana Mae, juntou aos conceitos do Discipline Based Art Education DBAE a sua 

base das concepções freireanas, criando uma sistematização intitulada posteriormente de 

Metodologia Triangular, que passou por reelaborações e interpretações nem sempre 

adequadas na práxis de professores, e anos depois revisitada pela autora, foi renomeada de 
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Proposta Triangular, uma das mais utilizadas em diversos lugares do país e do mundo, nas 

mais diferentes linguagens artísticas.  

No final da década de 70, surge no Brasil o movimento de Arte – Educação, movido 

por um momento de abertura política que possibilitou a discussão sobre o ensino da arte nos 

anos de 1988. Seguindo um novo ideal de democracia no país, discussões promoveram 

caminhos para a homologação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, tendo em 

seu artigo 26, a Arte como componente curricular da educação básica, nos diversos níveis 

para promover o desenvolvimento cultural dos estudantes. Contudo, mesmo com o aporte de 

lei, que nos conduz à ideia de avanço e certeza de implementação, o sistema brasileiro não 

estrutura de maneira homogênea o seu cumprimento, como salienta Carvalho (2003): 

 

A lei então deixa clara a obrigatoriedade do ensino das artes no currículo 

escolar da educação básica, que compreende os ensinos fundamental e 

médio, porém, não discrimina as linguagens, em suas áreas de conhecimento 

a serem trabalhadas, só ficando claro, posteriormente através das 

especificidades apontadas no texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs). (CARVALHO, 2003, p. 36) 
 

O pensamento atual sobre arte-educação pode ser traduzido por uma concepção 

veiculada pela pesquisadora Ana Mae (2009), quem afirma que é ―Toda forma ampla de 

aproximação do público a arte‖. Os espaços de aprendizagem e de fruição são todos os 

espaços, o importante é despertar o ser sensível e pesquisador de estéticas, culturas e 

representações da arte. A arte educação pode ser estabelecida em espaços formais e não 

formais, e o educador, para tanto, deve assumir o papel de mediador desse processo.  

Também a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

estabeleceu a Educação de Jovens e Adultos enquanto modalidade da educação básica e 

tornou obrigatório o ensino da Arte (BRASIL, 2002, p. 136). Essa obrigatoriedade foi mais 

bem definida a partir de 5 de julho de 2000, com a Resolução CNE/CEB n.º 1, que aponta 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos. Os Art. 18 e 19 desta 

Resolução estabelecem:  

 

Art. 18. Respeitado o Art. 5º desta Resolução, os cursos de Educação de 

Jovens e Adultos que se destinam ao ensino fundamental deverão obedecer 

em seus componentes curriculares aos Art. 26, 27, 28 e 32 da LDB e às 

diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental.  

Art. 19. Respeitado o Art. 5º desta Resolução, os cursos de Educação de 

Jovens e Adultos que se destinam ao ensino médio deverão obedecer em 

seus componentes curriculares aos Art. 26, 27, 28, 35 e 36 da LDB e às 

diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio.  

 

O Art. 5º da Resolução CNE/CEB Nº 1, de 5 de julho de 2000 preconiza que:  
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Os componentes curriculares consequentes ao modelo pedagógico próprio da 

educação de jovens e adultos e expressos nas propostas pedagógicas das 

unidades educacionais obedecerão aos princípios, aos objetivos e às 

diretrizes curriculares tais como formulados no Parecer CNE/CEB 11/2000, 

que acompanha a presente Resolução, nos pareceres CNE/CEB 4/98, 

CNE/CEB 15/98 e CNE/CEB 16/99, suas respectivas resoluções e as 

orientações próprias dos sistemas de ensino.  

 

A resolução traz a especificidade de formação, sem a ideia de polivalência, 

promovendo uma prática dialética e consciente, como confirmam Fusari e Ferraz (2001): 

 

Assim a disciplina de Arte deveria garantir que os alunos conheçam e 

vivenciem aspectos técnicos, inventivos, representacionais e expressivos em 

música, artes visuais, desenho, teatro, dança artes audiovisuais. Para isso é 

preciso que o professor organize um trabalho consciente, através de 

atividades artísticas estéticas e de um programa de teoria e História da Arte, 

inter-relacionados com a sociedade em que eles vivem. (FUSARI; 

FERRAZ, 2001, p. 24) 

 

A afirmativa das referidas autoras nos aponta o caminho da educação em Arte do 

século XXI, onde valores, intenções, cotidiano, mídia, tecnologia e mudanças políticas 

influenciam as práticas pedagógicas, quando também se observam as transformações do papel 

da Arte, de seus códigos e de suas linguagens, que a configuram como elemento sociocultural 

e de interferência nos contextos e imaginário. Como afirma Arslan (2006): 

 

Tradição e inovação parecem imbricadas na articulação entre teorias da arte, 

educação, práticas sociais e ensino da arte. As transformações das teorias da 

arte articulam-se com as das práticas artísticas e estéticas, reveladas na 

configuração dos códigos e linguagens da arte. A transformação nas 

tendências pedagógicas, por sua vez, articula-se com as mudanças nas 

teorias e práticas educativas. (ARSLAN, 2006, p. 1) 

 

Tais implicações ligadas aos pensamentos das correntes filosóficas e científicas 

imbricadas na educação vão conduzir pensamentos que geraram, no início do século XX, a 

escola renovada e, nos anos 80, a escola construtivista, colocando o ensino da Arte como área 

de conhecimento, ligadas à produção social, conduzindo, assim, o estudo buscando conceitos 

e conteúdo fora da escola, a exemplo das instituições culturais, visto que são priorizados não o 

ensino tecnicista preconizadas pela escola tradicional, mas sim pelas diferentes formas de 

aprendizagem. 

Esse período já mostra a busca do ensino de Arte ligando propostas educacionais em 

espaços de cultura, e a forte ligação da proposta de apreciação, contextualização e produção 

trazida pela proposta triangular, reforçados pelas orientações dos PCNs de 1990, tendo uma 
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preocupação efetiva com o desenvolvimento da expressão crítica, consciente e responsável 

com direitos e deveres na sociedade ao longo da vida, tão presentes nas bases da Arte-

educação contemporânea.  

 Pesquisas norte-americanas de décadas anteriores mostraram que jovens em situação 

de conflito com a lei, quando em contato com a arte, começavam a reelaborar seu ambiente e 

apresentavam maior possibilidade de reconstruir suas vidas. Mostrando, assim, que a arte por 

si só é um processo de educação, contudo, até aos anos 90, ainda percebemos um preconceito 

da classe artística com a arte educação, como salienta Coutinho (2009): 

 

Por outro lado, essa separação vai acentuar uma outra questão crítica da área. 

O problema do distanciamento hierárquico entre quem faz Arte, o artista e 

quem ensina Arte, entre a produção e a reflexão sobre o conhecimento 

gerado neste processo não vai resolver o problema da formação dos 

professores de Arte. (COUTINHO, 2009, p. 155) 
 

 

Muitas vezes, isso ocorre por parte das instituições artísticas, que se colocam distantes 

do processo da educação e não buscam compreender que ela é um grande potencial de 

formação de público e democratização do acesso em nosso país. Muitos artistas ensinam arte 

pare completar o orçamento e, nas instituições de ensino, acreditam que basta a sua própria 

obra para ensinar ou repetem o ideal modernista de que arte não se ensina, um misto de 

estrelismo e descaso com a educação e potencial estético do estudante, se pensados nos dias 

atuais. Nos afirma Barbosa (2008) a esse respeito:  

 

Não é raro no Brasil que artistas professores/universitários/as em discussões 

sobre o ensino universitário ou em Congressos de Arte/Educação em geral 

comecem ou terminem por afirmar enfaticamente que não entendem de 

educação. É uma maneira disfarçada de dizer que não se interessam por 

educação porque são inteligentes e talentosos/as. (BARBOSA, 2008, p. 101)  

 

A formação do Arte Educador também enfrenta tais pensamentos, contudo, a 

mentalidade das pessoas vem se transformando graças às pesquisas e análises curriculares das 

licenciaturas. Mas cabe, ainda, uma reflexão sobre o lugar da educação no Brasil, com baixos 

salários, os professores colocados na classe do poder reduzido de consumo, em uma sociedade 

onde o poder de consumir demarca o status social e a educação é a todo tempo desacreditada. 

A formação docente, as leis que regulamentam o ensino de arte, os currículos das 

licenciaturas e os currículos escolares precisam de meios para que dialoguem, e constituam 

uma estrutura coesa. Atualmente o descompasso entre essas bases mostra um panorama 

confuso. Em se tratando da realidade de Salvador, alguns cursos de Licenciatura e arte 
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possuem curriculos ligadas à polivalência e ou com abordagens antigas ligadas ao ensino 

tecnicista e acadêmico.   

O novo texto da BNCC não é claro quanto ao respeito ao ensino das linguagens de 

forma autônoma, criando até uma nova abordagem intitulada ―artes integradas‖, que vem 

dando margem a algumas escolas que não possuem uma clareza no ensino de arte, focar 

apenas na produção e não entendendo a amplitude da área de conhecimento, e professores que 

se sentem perdidos no embate em defesa de sua linguagem de formação e  generalista, cada 

professor domina sua especificidade, o que foi anteriormente defendido pela Lei 13.278/2016, 

que incluiu as artes visuais, a dança, a música e o teatro nos currículos dos diversos níveis da 

educação básica. Essa lei, alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB — 

Lei 9.394/1996) estabelecendo prazo de cinco anos para que os sistemas de ensino 

promovessem a formação de professores para implantar esses componentes curriculares no 

ensino infantil, fundamental e médio.  

O artigo 18 dessa mesma lei conferiu ao sistema de ensino a obrigação de prover 

―professores com jornada de trabalho e formação, inclusive continuada, adequadas para o 

desenvolvimento do currículo‖. Inicia-se nesse período a formação docente, buscando a 

formação de profissionais que ministrassem com qualidade as diferentes linguagens artísticas, 

revendo e negando a proposta de polivalência. Segundo ALVERENGA; SILVA (2018) 

 

A LDB nº 9.394/96 (Brasil, 1996) possibilitou avanços nas licenciaturas da 

área de Arte ao mobilizar as associações de arte-educadores para reivindicar 

novos direcionamentos sobre as licenciaturas dessa área, como a ampliação 

da duração dos cursos, que passou para quatro anos, e a criação das 

habilitações por linguagens específicas nos cursos de Educação Artística. 

Todavia, a mudança mais pontual ocorreu a partir do surgimento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de graduação com 

linguagens artísticas específicas, que contribuíram para o fortalecimento dos 

cursos e para a sua ampliação. As DCNs de Música, Dança e Teatro foram 

aprovadas em 2004, e as DCNs de Artes Visuais foram aprovadas em 2009. 

Tais diretrizes apresentam orientações para os cursos de licenciatura e 

bacharelado. (ALVERENGA; SILVA, 2018, p.1014) 

 

As DCNs além de ampararem as especificidades do ensino das linguagens, por meio 

da resolução nº4, de 13 de julho de 2010 que definem as diretrizes para a educação básica. A 

formação inicial em nível superior, formação pedagógica (segunda licenciatura para 

graduados) e a formação continuada, foram definidas pela Resolução nº 2, de 1º de julho de 

2015. Todos esses esforços buscam a garantia de uma formação mais qualificada no campo da 

docência em arte. Essas garantias estimularam a formação docente em arte e a discussão entre 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13278.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
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grupo de arte educadores, outro aspecto que reforça esse movimento é o crescimento dos 

cursos de Licenciatura em Arte no País, bem como as propostas de reformulação dos 

currículos. Como nos traz Alvarenga; Silva (2018) 

 

Nas últimas décadas, houve uma expansão das licenciaturas em Arte no 

Brasil. Segundo Barbosa (1989 apud Alvarenga, 2013), em 1989, havia 78 

cursos na área de Arte em todo o território nacional. Em 2015, de acordo 

com os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP, 2015), na parte que trata sobre as Sinopses 

Estatísticas da Educação Superior – Graduação, havia um total de 395 cursos 

de licenciatura na área de Arte, sendo 45 em Artes (Educação Artística)7; 

147 em Artes Visuais; 31 em Dança; 119 em Música; e 53 em Teatro. 

Houve, portanto, um crescimento de aproximadamente 500% no número de 

licenciaturas da área de Arte nas últimas duas décadas. (ALVERENGA; 

SILVA, 2018, p.1017) 

 

 Os dados trazidos pela autora mostram o crescimento nos cursos de licenciatura em 

arte no panorama nacional, cabe-nos nesse momento uma consideração sobre Salvador, as 

licenciaturas EAD, cresceram enquanto as presencias foram fechadas, temos como referência 

de formação docente o Curso de Licenciatura em Desenho e Plástica, pela escola de Belas 

Artes da UFBA. A realidade tem sido marcada por uma necessidade de ajuste no campo do 

ensino e formação docente na arte de arte. Os recentes concursos públicos feitos pela 

secretaria municipal de educação, apresentaram vagas direcionadas as linguagens artísticas, o 

que pode significar uma proposição positiva no vasto caminhar pelas garantias do ensino de 

Arte na rede. 

 

3.2 REFLETINDO A FORMAÇÃO ESTÉTICA DOS PROFESSORES DE ARTE DA EJA  

 

Figura 8 - Pinturas rupestres na caverna da Serra da Capivara  
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Fonte: Fotógrafo Pedro Santiago/G1 (http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2017/01/serra-da-capivara-

e-um-patrimonio-mundial-diz-presidente-do-iphan-no-pi.html) 

 

As pinturas rupestres, bem como as demais representações artísticas dos períodos da 

história da arte, traduzem o íntimo contato da humanidade com a necessidade de 

representação do mundo, uma ação inquietante da natureza humana. O que levou e leva o ser 

humano a traduzir por caminhos estéticos e representativos? A arte seria algo concebido para 

que o cotidiano e suas verdades pudessem ser contidas em registros, expostas em sentidos e a 

memória de tempos e fatos fossem preservados ou simplesmente fossem um canal de 

transbordamento das narrativas emocionais e simbólicas do criador e do apreciador. 

Arte é um campo da especificidade humana que requer um tempo de análise sobre a 

sua própria existência e sentido para os seus criadores. Existem e coexistem no mundo 

diversas construções físicas, alguns naturais e advindas da natureza, como por exemplo o 

nascimento de uma flor ou uma semente, onde a própria planta se encarrega de criar e isso é 

natural, faz parte do ecossistema e da sobrevivência da espécie da planta. Uma flor pode ser 

transformada em essência e, consequentemente, em perfume, daí a manifestação da criação 

humana, construir, transformar e experimentar o mais que natural. 

Os antigos gregos muito ligados às ideias de racionalidade e equilíbrio buscaram 

nominar e definir esse processo transformador, ao processo de nascer por si. A criação foi 

chamada de Physis e ao ato de produzir aquilo que não nasceu por si os gregos chamaram de 

Techne, um ato do saber da ação elaborada porque entende do assunto. 

Tanto a Physis quanto a Techne são dois modos possíveis de Poeisis, produção, ou 

seja, algo que se realiza e faz a aparecer. Esse conceito estabelece uma origem interpretativa 

na forma de pensar a criação dentre elas a mais intrigante de todas, a criação artística, como o 

conceito de técnica, do jeito que a humanidade veio categorizando; como uma concepção de 

especialista, o artista colocando a arte como algo exclusivamente dele por meio de sua 

habilidade técnica. Porém, o objeto de arte depende do artista, assim como o artista depende 

dele, bem como os dois dependem do espectador que consolida como arte a ação e o objeto 

criado. Como nos esclarece Heidegger (1977): 

A origem da obra de arte é a arte. Mas o que é arte? A arte é real na obra de 

arte. Por isso, procuramos, antes de mais, a realidade da obra. Em que 

consiste? As obras de arte mostram sempre, se bem que deformas 

http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2017/01/serra-da-capivara-e-um-patrimonio-mundial-diz-presidente-do-iphan-no-pi.html
http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2017/01/serra-da-capivara-e-um-patrimonio-mundial-diz-presidente-do-iphan-no-pi.html
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completamente diferentes, a coisalidade (das Dinghafte). A tentativa dos 

conceitos habituais da coisa, fracassou. (HEIDEGGER, 1977, p. 30) 

 

Nessa perspectiva, o autor afirma que a obra é por-se-em-obra na verdade, não quer 

dizer que a obra seja algo verdadeiro, é preciso deixar acontecer a obra em que entra em 

contato e se ilumina pela obra e encontra a beleza, que não se resume na sensação de prazer 

estético, mas mostra o ser eu observado dentro de sua subjetividade e revelação, mas que o 

aparecer se revela na obra e transforma cada ser em suas particularidades como aquele que se 

revela quando vê a própria obra.  

Em um mundo de causa e efeito, tentamos associar a obra aos artistas apenas e sem 

uma relação entre o conceito de arte, o artista, o objeto de arte e o espectador. A arte seria 

para o autor a abertura onde a verdade se põe-em-obra e estabelece uma relação entre a 

criação e sujeito na sua interpretação do mundo, onde a obra de arte feita dos elementos 

materiais não gasta esse material, e sim se repõem no próprio material, recriando o mundo. 

A representação artística acompanha o ser humano desde os primórdios, e as pinturas e 

esculturas rupestres, com suas representações estilizadas do corpo em sentido místico, como a 

representação da estátua Vênus da Willendorf ou as pinturas de animais nas cavernas, 

mostram que o ideal da representatividade humana, já nos antigos períodos, estava além do 

natural e da mera representação. A arte forjou o mundo no âmbito das interpretações, trazendo 

a expressão artística como forma de comunicar e transcender a própria realidade adversa, seja 

nos períodos mais primitivos até os conflitos sociais em que a humanidade esteve sempre 

inserida. Como elucida Barbosa (1998, p.31): ―A arte então cumpriria um importante papel 

nesse sentido, possibilitando ao indivíduo, através de sua expressão, confrontar-se com suas 

crises‖.  

O caminho da representatividade percorre tempos e realidades. A Arte seguiu regras e 

símbolos em períodos como a antiguidade clássica, as representações religiosas das 

sociedades iniciais, da mesma forma que as representações egípcias, as representações das 

sociedades ameríndias e tantas outras em diferentes territórios geográficos e temporais, e 

essas representações conectaram os sentidos e as formas de ler as representações estéticas dos 

fatos e acontecimentos. 

Atualmente somos conduzidos por imagens simbólicas nas redes sociais, nas placas de 

identificação, onde a imersão na linguagem dos códigos visuais é cotidiana, havendo uma 

produção, consumo e divulgação popularizada, conteúdos artísticos e registros ilimitados de 

imagens, e essas realidades invadem os cotidianos escolares e se popularizam como 

comunicação capaz de gerar leituras estéticas no momento em que convidam o fruidor a uma 
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emoção diante do contato com as mesmas. A Arte se faz presente em multimodos sociais e a 

experiência da contemplação, cuja percepção pode ser passada para os indivíduos desde a 

infância até a fase adulta, promove uma ampliação da consciência de sua leitura de mundo  

As repetições não param de acontecer na comunicação simbólica da humanidade e 

perpassam os diversos setores da vida. Um exemplo que pode ser trazido é a ideia de culto ao 

corpo implementado pelos antigos gregos, com o ideal de exposição corporal da população 

feminina, seguindo os paradigmas da filosofia do período, onde quando o indivíduo apresenta 

um corpo dentro dos padrões de beleza dentro das ideias de proporção, ele apresenta-se bem e 

estar bem era ser bom para a mentalidade mitológica, digno da ocupação de um deus em seu 

próprio corpo, ideia reforçada pela arte da época. A Arte educa os sentidos, propõe um 

comportamento sensorial e interpretativo da vida. Como afirma Dewey no seu livro a arte 

como experiência: 

A arte é uma qualidade que permeia a experiência, não é, a não ser em 

sentido figurado, a experiência em si. A experiência estética é sempre mais 

do que estética. Nela, um corpo de materiais e significados que em si não são 

estéticos torna-se estético, ao entrar em um movimento ordeiro e ritmado 

para a consumação. (DEWEY, 2010, p. 551) 

 

 A abordagem de Dewey sobre a flexibilidade e o alcance da experiência estética e sua 

capacidade de acionar diferentes aspectos reflexivos do ser conduz o pensamento a uma outra 

vertente da educação estética, a que se refere ao juízo do gosto (juízo estético), o subjetivismo 

da agradabilidade, que pode permear discussões sobre o tema, principalmente, nas aulas de 

artes, promovendo uma ampliação do respeito aos diferentes meios de sentir, absorver e 

expressar-se artisticamente. Segundo Nunes (2006): 

 

Ao contrário dos juízos de conhecimento, os estéticos não se fundamentam 

em conceitos; ao contrário dos práticos, eles prescindem quer da existência 

real dos objetos que julgam, quer da apreciação do seu valor para a conduta 

moral, relacionando-se com simples satisfação que nos causa ao contemplá-

los. (NUNES, 2006, p. 49) 
 

 

  A afirmativa do autor contempla o pensamento de que os juízos estéticos quando 

oportunizados como experiência para os estudantes e educadores em sua formação 

apresentam conceitos sobre a relatividade da beleza e da harmonia cultural do pensamento 

descolonizado, da estética de outras culturas, de outras formas de perceber a vida, os 

acontecimentos e a ampliação dos sentidos.   
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No campo da formação docente para o público da Educação de Jovens e adultos, essas 

teorias podem amparar a própria identidade dos professores, ao refletirem seu gosto pessoal 

sobre uma ou outra arte e expressão artística, todavia respeitando o direito dos estudantes ao 

acesso de repertório diversificado no campo das estéticas culturais e suas produções, sem 

graus de hierarquia cultural, já que se pretende uma atuação docente emancipadora.  

Como corrobora Campos (2002, p. 36), ―as vivências somadas às experiências 

profissionais permitem, no exercício da ação-reflexão-reação, melhor compreender o sentido 

do fazer pedagógico‖. Na percepção da autora, a formação estética do educador pode 

promover o despertar da percepção para o artístico no campo do criativo do próprio fazer 

pedagógico, traduz-se em um caminho possível para essa modalidade: promover que os 

estudantes transitem por experiências onde possam, por exemplo, ver arte e criatividade no 

seu trabalho, quando são convidados a uma ação criativa para resolver problemas ou em sua 

forma de vestir, arrumar a casa, olhar as propagandas na rua no trajeto de seus itinerários, na 

fotografia e esquema cromático e os apelos visuais, rítmicos dos programas de TV e internet 

que assistem ou os desenhos e efeitos visuais das mensagens de WhatsApp, todos formas de 

aproximação da arte no cotidiano e no aprendizado pela experiência acessível, tanto para o 

professor quanto para os estudantes.   

Como afirma Ostrower: 

 

O homem elabora seu potencial criador através do trabalho. É uma 

experiência vital. Nela o homem encontra sua humanidade ao realizar tarefas 

essenciais à vida humana e essencialmente humana. A criação se desdobra 

no trabalho, portanto este traz em si a necessidade que gera possíveis 

soluções criativas. Nem na arte existiria criatividade se não pudéssemos 

encarar o fazer artístico como trabalho, como um fazer intencional produtivo 

e necessário que amplia em nós a capacidade de viver. (OSTROWER,1987, 

p. 31) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   As inferências da autora convidam para o pensar de uma educação estética que 

amplie a percepção de mundo e tire os indivíduos do processo de automatismo diante de sua 

capacidade criadora e sensível, o que corrobora com o pensamento de um ensino de arte e 

uma formação docente tendo a formação estética no cerne do trabalho.  

Na sociedade capitalista, a humanidade vive um processo de instrumentalização e 

mecanização, que implica no distanciamento das vivências da sensibilidade, o  que configura 

para o ensino de arte um grande desafio; no que tange à formação estética do educador de 

artes visuais da EJA, essa condição junta-se a dos grupos diversidade das turmas, a concepção 

diferenciada de um espaço muligeracional, onde o mundo do trabalho e as negativas e 
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reprovações desgastam e conduzem a um enrijecimento do prazer pela própria relação com a 

sensibilidade.  

Arte, Estética, Formação e Educação são conceitos muito importantes para o campo da 

pesquisa da Arte-Educação. Constituem-se em componentes de entendimento complexo e 

indefinições, aparecem como termos de adjetivação de pessoas e indicações como campos de 

conhecimento. O presente estudo tem seu foco no professor, todavia esse não se desvincula de 

sua prática e consequentemente daqueles que são por ele atendidos em sala de aula. Diante 

dessa condição, cabe uma abordagem que dialogue sobre a formação e seu impacto na 

formação estética de outros sujeitos, por meio das ações da prática pedagógica. Para Nunes 

(2010): 

 

Ao professor cabe, hoje, o papel de mediador de processos de ensino e 

aprendizagem, não se admitindo mais o ―repassador ― de conteúdo. 

Aconselha-se que seja um mediador construtivo e participativo. Para isto, 

precisa aprender a ―ser‘, a inovar, a se renovar e a pensar, construindo-se 

sujeito-professor reflexivo. (NUNES, 2010, p. 95) 

 

A formação docente do educador de Artes Visuais da educação que atua na educação   

jovens e adultos deve ser baseada nas ideias trazidas pela autora, aproximando do caminho 

desenhado pela tríade arte, experiência estética e aprendizagem formativa. É muito comum 

escutar o termo estética ligado à ideia de beleza, serviços clínicos, percebido como algo 

ligado meramente à aparência idealizada. Essa ideia de relação de que a beleza reside no 

objeto se iniciou no pensamento de Platão na Grécia antiga, dando a ideia de uma beleza que 

poderia seguir um padrão a ser repetido por regras e sendo a beleza universal.  

No século XVIII, o filósofo Kant define que a beleza não está no objeto, e sim em 

cada pessoa que a atribui ao objeto, deslocando o conceito para o ser que entra em contato e 

criando o julgamento do belo, por meio da observação e análise particular. Ainda no mesmo 

século, o filósofo Hegel evidencia e defende que a beleza se estabelece pelo referencial 

cultural do observador em relação ao objeto e como a sua cultura e as mudanças temporais 

influenciam no julgamento. Essa teoria de Kant influencia o conceito de estética 

contemporâneo, onde não se define mais a beleza nem no observador nem no objeto, ela nasce 

do encontro e da relação dos dois, sujeito e objeto e da emoção causada, dando a referência ao 

conceito de experiência estética. 

A experiência estética não está só na observação, ela se processa em todo o indivíduo, 

acionando sua intelectualidade, sua emoção e sua sensibilidade, não se resume apenas ao 

agrado e ao deleite, por esse motivo, é possível ver beleza em objetos ou cenas que não 
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trazem conteúdos belos, como um filme triste que lhe comove e convida a refletir e rever. A 

Arte aciona os sentidos e produz uma consciência do que somos e de como estamos, 

implicando-nos no momento em um compromisso de entrega e reflexão no contato com a 

obra.  

A estética é um ramo da Filosofia ligada às faculdades do sentir, de forma que suas 

manifestações desencadeiam compreensões e sensações de recompensa no campo cerebral. Os 

indivíduos se implicam em um processo primeiro pelo prazer, segundo pelo resultado 

esperado da ação e terceiro pela recompensa externa a sua ação, a grosso modo como um 

―recebimento‖ pela ação. 

A experiência estética pode contribuir com a educação por se apresentar como um 

caminho para o fomento do interesse e entusiasmo no processo de aprendizagem, permitir que 

estudantes possam olhar para os conceitos de uma maneira estética no viés da descoberta por 

acionar o ser humano nos âmbitos da sensibilidade, da emoção e do intelecto, e assim se 

transformar em uma experiência totalizante.  

As salas de aula já recebem sujeitos com acesso a informações, o professor não pode 

mais ser colocado no lugar de transmissor, precisa posicionar-se como um artista que percebe 

beleza na matéria-prima ainda bruta, e assim ver em sua área de conhecimento os caminhos 

estéticos de sensibilidade, curiosidade e emoção, propondo momentos de encontro do 

estudante com o conhecimento como um objeto de arte. 

A Arte na educação pode representar o espaço da dúvida, do questionamento e da 

busca pessoal pelo conhecimento, itens tão caros para a sociedade estudantil de hoje; pode 

propor uma educação de estesia e não de anestesia, como tratava Paulo Freire; a educação 

pela arte possibilita o sujeito acesso à busca do saber, à inquietação e à autonomia, tão 

sonhada dos projetos políticos pedagógicos institucionais, tendo em vista isso, urge o 

engajamento de estudantes, de todas as idades e do resgate da emoção, da identidade e do 

sentido que tem a escola atualmente. 

Dada a relevância da experiência estética no processo educativo dos estudantes, é 

inerente que a formação docente ampare o professor para que possa despertar caminhos para 

essa forma de educação mais humanizadora. Essa é uma preocupação que já vem ocorrendo 

nas pesquisas em educação.  

Um levantamento feito pelo grupo da professora Luciana Gruppelli Loponte detectou 

que o Estado do Nordeste ainda possui poucas pesquisas no campo da formação estética de 

professores. Durante seu levantamento no banco de teses da CAPES, assim como nos anais de 

eventos da ANPED e da ANPAP, no período de 2006 a 2010, utilizando inicialmente as 
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palavras-chave: formação estética, formação cultural, experiência estética, formação do 

sensível, educação do sensível e arte contemporânea e educação, Loponte (2017) afirma que: 

 

É importante destacar que o ―descritor‖ que mais aparece é experiência es-

tética, seguido de formação estética e educação estética. As pesquisas 

concentram-se principalmente nas regiões Sudeste e Sul; em menor número 

na Centro-Oeste e no Nordeste, sendo que na região Norte nenhum trabalho 

foi encontrado. Cerca de 75% dos pesquisadores eram do gênero feminino. 

Esses dados referentes à distribuição das pesquisas por região e por gênero 

refletem de algum modo o cenário da pesquisa educacional brasileira, como 

é possível de se comprovar nas sessões de trabalhos das reuniões da 

ANPED. (LOPONTE, 2017, p. 437) 

 

A autora também pontua a falta de consistência teórica na referência, na base 

filosófica, por se tratar do termo estética que pertence às duas áreas de conhecimento Arte e 

Filosofia.  No âmbito da Arte, as considerações sobre o termo estética são mais acessíveis 

para os pesquisadores ligados à Arte-Educação, por estarem mais próximos do seu campo de 

estudo, todavia ligados à questão da experiência estética. 

 A arte como campo de conhecimento se traduz em uma fonte inesgotável de pesquisa, 

tanto para o artista quanto para o educador, um território vasto de conceito, porém de difícil 

definição. A criação e a expressão acompanham a humanidade, desde os tempos mais antigos, 

a sociedade intitulou o ato criador e seus resultados de Arte e, por assim dizer, tenta definir 

até hoje o que seria ou não um objeto ou manifestação artística.  

Porém, o ato da criação seguiu acompanhando tempos, culturas e representando por 

meio da pintura, gestos, sons e outras expressões, muito do que foi vivido pela humanidade 

positiva e negativamente. Seria a Arte a coisa mais genuína da essência humana? Segundo 

Farthing (2011), 

 

Ao longo da história, nenhuma sociedade, por mais baixo que tenha sido seu 

nível de exigência material, deixou de produzir arte. Representações e 

decorações, assim como narração de histórias e a música, são tão naturais 

para o ser humano quanto a construção de ninhos é para os pássaros. Ainda 

assim, as formas de arte variaram radicalmente em épocas e lugares diversos, 

sob a influência de diferentes circunstâncias culturais e sociais. 

(FARTHING, 2011, p. 8) 

 

 O que corrobora com a ideia de que a arte é um fenômeno social, em que a obra pode 

ser concebida de diferentes maneiras: como uma manifestação pura e simples; de maneira 

lúdica e despretensiosa; ou pensada para propor melhoria à vida e ao cotidiano, sendo 

utilitária, buscando a representatividade e a técnica; ou, ainda, como um elemento de 
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comunicação, inquietação e provocação do público, como as instalações, performances e 

pinturas abstratas. Para Gombrich (2012):  

 

Nada existe realmente a que se possa dar o nome de Arte. Existem somente 

artistas. Outrora, eram homens que apanhavam um punhado de terra colorida 

e com ela modelavam toscamente as formas de um bisão na parede de uma 

caverna; hoje, alguns compram suas tintas e desenham cartazes para 

tapumes; eles faziam e fazem muitas outras coisas. Não prejudica ninguém 

dar o nome de arte a todas essas atividades, desde que tal palavra pode 

significar coisas muito diversas, em tempos e lugares diferentes. 

(GOMBRICH, 2012, p. 14)  

 

As ideias de Gombrich tratam da relação constituída ente criação, tempo e julgamento, 

onde o objeto e as manifestações artísticas são designados pelo ideal de gosto. Se pensarmos 

nos conceitos da Grécia antiga, filósofos uniam o gosto e as sensações aos ideais de 

enaltecimento ou demérito humano, estruturando a ideia de beleza ao proporcional, bom e 

equilibrado, dando origem ao que hoje chamamos de estética, termo que se origina do grego 

aisthetiké, que se refere a tudo que pode ser percebido pelos sentidos.  

Seguindo a ideia etimológica, Emmanuel Kant (1724-1804) estabelece que a estética é 

a ciência que trata das condições da percepção dos sentidos em sua Crítica do Juízo, trazendo 

a autonomia do Belo. Sendo esse utilizado por Baumgarten (1714-1762) como Teoria do Belo 

de suas manifestações por meio da Arte. Como nos traz Nunes (2006): 

 

Foi a perspectiva do Belo, como domínio da sensibilidade, imediatamente 

relacionado com a percepção, os sentimentos e a imaginação, que 

Baumgarten incorporou ao conteúdo dessa disciplina, a qual apareceu numa 

época em que a Beleza e a Arte eram, geralmente, ou marginalizadas pela 

reflexão filosófica, que as tinha na conta de irrelevantes, ou consideradas 

apenas sob o aspecto racional das normas aplicáveis ao reconhecimento de 

uma e à produção da outra. (NUNES, 2006, p. 12) 

 

Essa perspectiva elucida sobre a inspiração de Baumgarten como a ligação dos 

caminhos da Arte e da Estética, considerando que o Belo, quando refletido na Arte, representa 

uma forma de conhecimento ligado à sensibilidade, sendo esse mais sublime que o 

conhecimento racional. Dividindo a Estética em duas partes: a teórica, que estuda o 

conhecimento sensível correspondente à beleza; e a prática, que lida com a criação poética, 

chegando a criar uma lógica imaginativa, tratando da formação do gosto e da capacidade 

artística. 

Diante dessa linha de pensamento, adentramos um questionamento que permeia a 

temática da pesquisa: o que é formação estética? Seria apenas uma linha ligada ao contato 

com elementos de experiências estéticas? As estratégias de formação seriam apenas ações de 
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levar professores aos museus, cinemas, concertos e outras apresentações artísticas? Quando se 

trata de formação estética de professores de arte da Educação de Jovens e Adultos é 

importante considerar que a mesma irá gerar ações didáticas e, em se tratando da modalidade, 

tais ações precisam ser estimuladoras da crítica, da liberdade de expressão. Como corrobora 

Dewey (2010): 

 

A experiência estética é uma manifestação, um registro e uma celebração da 

vida de uma civilização, um meio para promover seu desenvolvimento, e 

também o juízo supremo sobre a qualidade dessa civilização. Isso porque, 

embora ela seja produzida e desfrutada por indivíduos, esses indivíduos são 

como são, no conteúdo das culturas de que participam. (DEWEY, 2010, p. 

551) 

 

As palavras de Dewey (2010) confirmam a relação da formação estética com a 

formação da consciência cultural, trazendo a educação nessa perspectiva, um conteúdo para a 

formação respeitosa e ética. Paulo Freire, no seu livro Pedagogia da Autonomia, diz que 

ensinar exige ética e estética – ―A necessária promoção da ingenuidade à criticidade não pode 

ou não deve ser feita à distância de uma rigorosa formação ética ao lado sempre da estética‖ 

(FREIRE, 1996 p.16), defendendo que a educação deve ser uma ligação entre decência e 

boniteza. 

A afirmação do autor defende que a educação deve ser um testemunho vivo de pureza 

sem confundir o termo com o puritanismo, que aparece como ideias de julgamentos do outro. 

A pureza seria o cultivo de valores como solidariedade e honestidade. Estimular a consciência 

crítica, de maneira que os pensamentos de fazer o bem e se saber um ser histórico e social 

possam tornar o ser ético nas ações de liberdade quando se preserva o direito de escolher, 

comparar, aceitar, decidir e recusar. 

A formação ética e estética estaria longe de uma educação passiva, e sim de uma 

proposta pedagógica crítica, onde o exemplo fosse a representação a seguir. A postura do 

professor diante de sua profissão implicaria uma leitura estética para as classes, suas 

expressões e linguagem diante da área de conhecimento em que atua, constituindo um 

imaginário de atitudes e falas que precisam ser coerentes. Se um professor fala de diálogo e 

criticidade, precisa ser assim um sujeito que dialoga e questiona no seu cotidiano. Como 

salienta Freire: 

 

É por isso que transformar a experiência em puro treinamento técnica é 

amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: 

o seu caráter formador. Se se respeita a natureza do ser humano, o ensino 

dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando. 

(FREIRE, 1996, p. 16) 
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As palavras do autor apontam para a importância da reflexão na construção do 

conhecimento, visto que o professor de arte da Educação de Jovens e Adultos tem como 

desafio distinguir a sua formação estética, seu gosto pessoal, e o seu processo criativo dos 

estudantes. Esse profissional possui sua história e seu caminho de consumo de bens culturais, 

escolhas, experiências estéticas, conhecimento de técnicas artísticas e conceitos da prática e 

da história da arte, adquirido ao longo do tempo é que o configura hoje. Todavia, no encontro 

com os estudantes na sala de aula, esses conhecimentos não podem ser dogmáticos, eles 

precisam indicar um caminho de diálogo com os saberes da turma, as referências culturais, 

pessoais, locais, nacionais e internacionais e se transformem em base para um caminho 

didático, que permita a reflexão sobre a pluralidade cultural. Como nos afirma Ostrower 

(1987): 

 

Nos processos de conscientização do indivíduo, a cultura influencia também 

a visão de cada um, orientando seus interesses e suas intimas aspirações, 

suas necessidades de afirmação, propondo possíveis ou desejáveis formas de 

participação social, objetivos e ideais, a cultura orienta o ser sensível ao 

mesmo tempo que orienta o ser consciente. (OSTROWER,1987, p. 17) 

 

Assim, apresenta o pensamento de uma prática formativa completa, onde a 

sensibilidade e a consciência se encontram, elucidando que em um processo de aprendizagem, 

o que emociona pode despertar interesse e levar a uma reflexão. Para isso, a formação desse 

professor, sendo ela inicial ou continuada, deve proporcionar experimentação, reflexão e ação, 

através das quais a arte seja um instrumento de mediação e não apenas um produto pouco 

refletido, dando direito ao jovem e adultos de se perceber como um ser consciente de sua 

produção artística, sensível à produção do outro e culturalmente respeitoso. 

A criação artística é baseada na intuição e na experimentação. O indivíduo, no seu 

universo intuitivo, obtém por meio de observação, sentidos, olhares e vivências, a ampliação 

de sua percepção diante das coisas, transformando-as em uma representação estética. O ser 

quando cria, nem sempre programa e organiza os elementos de maneira pragmática, segue 

elaborando até definir quando parar e estabelece o ponto onde parou como sendo a obra. 

Como corrobora Ostrower (1987) 

 

Criar é basicamente, formar. É poder dar forma a algo novo. Em qualquer 

que seja o campo de atividade, trata-se, nesse ―novo‖, de novas coerências 

que se estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados de modo 

novo e comprometidos em termos novos. O ato criador abrange, portanto, a 

capacidade de compreender; e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, 

configurar, significar. (OSTROWER,1987, p. 9) 
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Esse é um exercício solitário de contato íntimo com a percepção de si. A experiência 

com a criação artística assim como com a experiência de apreciar uma obra, aciona um 

autoconhecimento, pois parte do que se sente é a própria representação da pessoa que nos 

tornamos ao longo do tempo. Como trata Duarte Jr (1991) 

 

A experiência que a arte nos proporciona é, sem dúvida, prazerosa. E tal 

prazer provém da vivência da harmonia descoberta entre as formas 

dinâmicas de nossos sentimentos e as formas do objeto estético. Na 

experiência estética os meus sentimentos descobrem-se nas formas que lhes 

são dadas, como eu me descubro no espelho. Meus sentimentos vestem-se 

com as roupagens harmônicas das formas estéticas. Através dos sentimentos 

identificamo-nos com o objeto estético, e com ele nos tornamos um. 

(DUARTE JR,1991, p. 60) 

 

Dessa forma, encaminha reflexões ligadas ao contato com arte e a expressão estética, 

seja ela pela criação ou pela fruição. O autor salienta a importância do mecanismo de entrar 

em contato, perceber o que o cerca, acionar nossas memórias e reelaborar o sentido daquilo 

que nos afeta ou que afetamos. Mostra que essa relação acompanha o ser humano, que sempre 

buscou significações na sua existência, o qual, representando, conseguiu materializar 

símbolos e elementos e, a partir disso, criar a ideia de objetos e elementos de Arte.  

E a concepção de juízo desses elementos apareceu depois e passou a definir o gosto 

estético, de forma que essas concepções são estruturantes de contextos e conceitos sociais, 

pessoais e que vão moldando culturas e gerações ao longo do tempo, definindo padrões de 

gosto, valores e comportamentos sociais. A constituição do julgamento pelo sentido que 

damos as coisas e de como eles guiam nosso posicionamento, se constitui em um importante 

parâmetro para a análise, a potencialidade e complexidade do universo pessoal e, em se 

tratando de espaços de educação que são constituídos de diferentes sujeitos, a diversidade é o 

desafio e a riqueza de uma pesquisa no campo da formação estética.  

 O presente estudo remete aos campos da educação e da arte, representados por 

professores e estudantes jovens e adultos, grupos e sujeitos de vários universos e gostos. A 

formação estética será pensada pelo viés da experiência e reflexão crítica adquirida no 

processo de formação docente inicial e continuada, e uma observação na prática, a bagagem 

dos estudos trazidos pelos espaços onde o professor de Arte aprendeu e se ancorou 

teoricamente.  

Os currículos das Licenciaturas e os planos de aula não devem protagonizar 

julgamento estético por um único padrão, ser algo ligado a ideais clássicos e impostos nos 

processos de colonização territorial e do pensamento, onde o Belo esteve ligado ao ideal de 
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proporção e bondade, renegando todas as outras concepções de criação e produção ao lugar do 

não belo, não correto e, por assim dizer, não Arte.  

Pensar em uma formação nesse sentido é pensar no encaminhamento da apreciação 

estética ligada à possibilidade de fruir, sentir, perceber e mediar conceitos, obras e produções 

culturais. Como pontua Barbosa (1997), 

 

O que é verdadeiramente visto na superfície da obra de arte precisa ser 

deduzido pelos alunos. Os alunos precisam verbalizar essas percepções e 

partilha-las com outros. Fazendo isso eles confirmam suas percepções 

pessoais e muitas vezes ampliam-nas com a colaboração de participantes. O 

professor nessa atividade é um catalisador e não deve fazer uma palestra ou 

direcioná-la formalmente. Os alunos adquirem um senso de confiança que 

vem de olhar cuidadosamente para a obra de arte, expressando essas 

percepções e confirmando suas descobertas durante esta atividade. 

―Descrevendo‖ é um ponto de partida para posteriores estudos e análise da 

obra de arte. (BARBOSA, 1997, p. 129) 

 

A afirmativa de Barbosa (1997) proporciona um olhar sobre a intensidade do caminho 

e do mergulho na percepção da obra, que o professor pode mediar, no momento em que 

propõe encontros de fruição aos estudantes. Ações de observações apuradas, reflexivas e 

autônomas podem gerar para o estudante/observador uma experiência crítica não só do objeto 

observado, como de sua condição e emoção no momento que o contempla.  

Quando o educador tem a necessidade de incentivar o encontro dos estudantes com 

uma obra de arte e promover a socialização de diferentes interpretações e percepções, ele 

estabelece uma abertura para a construção da crítica, do argumento e da formação estética dos 

estudantes. E no momento que ele propõe esse tipo de formação, se forma ao mesmo tempo 

como professor/mediador, pois percebe caminhos para intervenções a partir das opiniões do 

grupo, focalizando campos de interesses e correlações que são feitas entre a obra e as 

experiências de vida dos sujeitos, analisando repertório cultural do grupo, priorizando 

elementos que precisam de fato ser trabalhados, para dar significado ao aprendizado, de forma 

contextualizada, estabelecendo sentido à área de conhecimento, mostrando que o ensino da 

arte é também momento de pesquisa e elaboração cultural. 

A LDB, de Nº 9394/96, passou a ser um elemento de provocação para a formação do 

educador em Arte. A Lei no seu artigo 26, parágrafo 2, afirma: ―o ensino de arte consistirá 

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

promover o desenvolvimento cultural dos alunos‖. E toda uma categoria docente se preparou 

para a realidade posta, mas as redes de ensino e as propostas de formação não avançaram de 

acordo com a demanda da formação e redesenho de muitas estruturas e do entendimento do 
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que seria a Arte na educação escolar, como área de conhecimento. Luta travada até os dias 

atuais nos espaços educativos e, em particular, nos espaços da EJA. 

O presente estudo tem seu campo de pesquisa a Rede Municipal de Ensino de 

Salvador, e tendo como aspecto de interesse a investigação acerca das ações e programas de 

formação continuada ofertada nos últimos cinco anos aos professores de Artes Visuais que 

atuam na Educação de Jovens e Adultos, obtivemos da SMED, por meio de ofício, a seguinte 

resposta: 

 

Foram ofertados: o Projeto Arte no Currículo, um convênio com a 

Universidade Federal da Bahia -UFBA, para a realização de formação de 

ensino, contemplando o Ensino Fundamental I e II, realizado no período de 

2015 a 2017. Público: professores de artes visuais, dança, teatro e música de 

toda Rede que atuam no diurno e noturno. O ciclo de formação com 

vivências, práticas, palestras e estudo dos Referenciais de arte de 2017 e 

2018. (SMED, 2019) 

 

O Projeto Arte no currículo teve objetivo de qualificar e potencializar a Arte como 

área do conhecimento no âmbito dos currículos da Educação Básica da Rede Municipal de 

Salvador. As ações tiveram como público-alvo professores e alunos de Escolas da Rede 

Municipal, que têm a Arte nos seus PPPs (Projetos Políticos Pedagógicos). Em observação do 

relatório e de vídeos do projeto, não percebemos a inserção dos estudantes da EJA. O projeto 

articulou os eixos de ensino, pesquisa e extensão, com a participação de professores dos 

cursos de Licenciatura em Arte, estudantes de Graduação e Pós-Graduação, além de 

consultores da área de Arte. 

Esse projeto gerou um documento intitulado ―Referências Curriculares para o Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de Educação de Salvador‖, pensado e construído junto com 

os Grupos de Trabalho das Linguagens Artísticas (GTs), que foi socializado em uma 2ª 

Formação Artístico-Pedagógica com Coordenadores Escolares.  

A ação desse tipo de convênio entre universidade e rede municipal de ensino é 

extremamente importante para o processo da formação docente, todavia precisa abranger 

também a EJA, com propostas direcionadas e adequadas à modalidade que também faz parte 

do ensino básico. Mesmo compreendendo que professores atuam em distintas modalidades é 

importante dar enfoque a diversidades e especificidades da EJA na formação docente, sendo 

ela inicial ou continuada.  

A Educação de Jovens e Adultos ocupa um lugar secundário na agenda política da 

educação. Os cursos das Licenciaturas das distintas linguagens da arte raramente abordam o 

segmento. Um caminho para reparação dessa lacuna seria investir em formação para quem 
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está em serviço, com encaminhamentos focados nas análises do desenvolvimento da 

aprendizagem do adulto e como o adulto aprende. Tal acompanhamento se faz necessário para 

vencer essa etapa, de modo que o educador artista, professor, pesquisador possa ter 

repertórios de argumentação e defesa da área de conhecimento e da modalidade atendida e de 

suas especificidades.  

A formação inicial de forma geral não aproxima o estudante da Licenciatura da 

realidade escolar, e as demais formações de professores não tratam da educação da percepção 

e sensibilidade. A Arte poderia perpassar por todas as áreas para que fossem fomentados os 

pilares de alcance de seus diversos conteúdos e de seu poder de transformação da 

subjetividade dos mais distintos profissionais. Assim, essa formação precisa também situar os 

futuros professores sobre as mudanças históricas e estruturais da arte como componente 

curricular e os impactos dessas mudanças na sociedade. 

A disciplina passou por diversas transformações e nomenclaturas por diversos 

períodos da história da educação no Brasil, sempre com um intuito instituir um lugar de 

garantia e respeito no espaço escolar, assim como muitas áreas de conhecimento e a própria 

educação, sempre estiveram renegadas a um local de pouco prestígio, mesmo demonstrado o 

potencial transformador social quando investido.  

A Arte na educação favorece distintos aspectos da formação, podendo impactar em 

etapas de leitura, percepção, concentração, relação interpessoal e diversas vivências, por meio 

da capacidade de promover a tomada de consciência pessoal e cultural de quem entra em 

contato com ela. Como afirma Campos (2002): 

 

Perceber, interpretar, compreender e avaliar ações, tomar consciência do 

sentido que elas possam ter para si e para o outro é, sem dúvida um modo de 

crescimento humano. Valores e crenças perpassam as ações do sujeito local 

e temporalmente contextualizados. Sendo assim a apreciação crítica do 

contexto, onde as ações ocorrem, oferece elementos para a compreensão das 

relações que nele se estabelecem. (CAMPOS, 2002, p. 77) 
 

Logo, é um equívoco negligenciar o trabalho de Arte e a formação estética do 

educador, colocar as atividades como processos rápidos, decorativos e em reduzidos períodos 

no currículo escolar. O professor de Arte, em sua formação, precisa passar por um processo 

de acesso consciente da sua própria criação, ou seja, mesmo tendo um currículo ligado ao 

Bacharelado e à formação técnica, precisa entender-se não só como o que produz arte, mas 

como aquele que usa a arte como meio de conhecimento, entendendo o seu percurso como 

propositor e mediador das situações de aprendizagem.  Como aponta Alvares (2012, p. 38): 

―apresentar ao aluno adulto o conhecimento artístico acumulado pela humanidade e promover 
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vivências estéticas com arte demanda que o professor confronte, continuamente, suas 

experiências como docente com suas experiências como aprendiz‖. O desafio do educador em 

Arte é buscar a apropriação técnica, teórica e poética dos estudantes. E o respeito à 

diversidade é um caminho para que possa ofertar múltiplas referências com embasamento e 

fundamentação, como a interculturalidade e diversidade das produções artísticas, visualidades 

e expressões criadas de tempos históricos, sociais e culturais.  

Elementos ligados aos aspectos da sensibilidade, cognição, expressão e criticidade 

devem ser fomentados na prática docente para que o estudante aprenda de forma coerente, 

crítica e consciente. A apresentação de propostas didáticas plausíveis em sua formação 

permite que, nos momentos em sala de aula, ao analisar o panorama, o Arte-educador possa 

lançar mão de caminhos didáticos coerentes. 

Pensando nos pressupostos da apreciação estética, onde se pode estar na turma diante 

de uma produção artística, percebendo que ali se apresentam tempos e memórias, propor a 

utilização de formas artísticas que possibilitem gerar o diálogo entre o grupo e a obra, 

permitindo a diversidade de percepções e olhares, e entender a simbologia que toda 

manifestação cultural pode causar em distintas idades e personalidades. A formação docente 

que permita ao professor refletir a partir de sua prática vem sendo considerada em pesquisas, 

para a formação do arte-educador, cujo foco é também a sua própria formação estética e sua 

identidade profissional. Segundo salienta Coutinho (2008): 

 

A permissão da leitura particular, muitas vezes retirada em espaços de 

educação escolar formal, ou em uma sociedade que não valoriza a 

imaginação e a subjetividade, onde sempre colocou esses elementos, que são 

inerentes a formação humana, como inútil, priorizando a racionalidade. 

Muitas vezes tais elementos foram colocados socialmente como 

pertencentes, as crianças, aos loucos, as mulheres e aos indígenas, e 

chamados de conhecimento frágil e inútil. Mas é na imaginação e na criação 

que residem os avanços. (COUTINHO, 2008, p. 153) 
 

Os debates acerca da formação dos professores, de maneira geral, vêm sendo traçados 

de forma enfática nas pesquisas acadêmicas no campo da Educação.  Percebemos uma lacuna 

nos currículos e uma dificuldade de adequação entre teoria e prática docente e, quando se trata 

de Arte e Educação de Jovens e Adultos, o panorama torna-se ainda mais complexo. Como 

destaca Dantas (2016) 

 

O segundo aspecto a ser observado é que a prática da educação de adultos é 

construída no interior da própria sala de aula, ademais que os conhecimentos 

dos professores, são originados a partir de sua visão pessoal, de sua 

experiência na carreira, de sua visão de mundo e de sociedade, da troca de 

informações e das interlocuções com os demais colegas de profissão, dos 
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cursos de capacitação que participa das interações que estabelece com os 

alunos, do domínio da matéria que lecionam, entre outros fatores. 

(DANTAS, 2016, p.141) 

 

A reflexão da autora recai sobre uma abordagem muito significativa para a temática 

abordada, que é a educação por toda a vida: sempre seremos sujeitos aprendentes e a real 

importância da aprendizagem de quem vai ensinar. Seremos sempre estudantes de aspectos 

diversos sendo eles acadêmicos ou não. Como afirma Alcoforado (2008): 

 

Igualmente com a origem na Paidéia grega, mas fortemente reforçado pelo 

princípio da Educação Permanente de que se tornava indispensável uma 

penetração da escola na vida e da vida na escola, ganha hoje significado 

pouco controverso o entendimento da educação como ultrapassando 

espacialmente o de escolarização (Canário,2001), transformando em 

educativos todos os espaços da vida. Então, qualquer política educativa 

deverá, forçosamente acolher esta necessidade integradora de garantir 

coerência as dimensões temporal e espacial da educação, criando e 

desenvolvendo os recursos necessários, cuidando da dimensão educativa de 

todos os contextos e disponibilizando serviços de ajuda e aconselhamento 

para que todos, em qualquer momento, possam questionar os seus percursos 

e saberes ,reformular o seu sentido  e significado e, eventualmente 

reconstruir os seus projetos educativos e de vida. (ALCOFORADO, 2008, 

p.109) 
 

 

Concordando com a narrativa do autor, é legitima a afirmação de que a educação se 

estende por toda a vida, que professores precisam ter seu percurso formativo garantido nas 

instâncias inicial e continuada. Os cursos de Licenciatura em Arte vêm ao longo de suas 

histórias, caminhando por muitas alterações de políticas e tentando conciliar com a formação 

de seus alunos. As alterações da nova LDB 9394/96 e os Parâmetros Curriculares Nacionais 

conduziram uma análise e reavaliação da Comissão de Especialistas em Ensino de Artes 

(CEEARTES) das Comissões do Ministério de Educação e Cultura (MEC) e da própria 

Federação de Arte Educadores do Brasil (FAEB), contudo as adequações dos cursos parecem 

superficiais.  

Alguns cursos de Licenciatura em Arte ainda possuem uma estrutura tecnicista, 

acadêmica e preparatória para a docência no Ensino Fundamental, baseada em oficinas de 

Arte e História da Arte numa visão eurocêntrica. Dessa forma, não dá ao professor em 

formação acesso aos estudos de cultura popular, Africana e Indígena, além de não preparar 

para a construção de metodologias que possam atender às especificidades da EJA. Além dessa 

realidade, junta-se ao fato de que professor sem formação específica em Arte ocupam o 

espaço dando aulas da disciplina nas salas da modalidade. 
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Um dos entraves enfrentados na formação estética de Arte-educadores da Educação de 

Jovens e Adultos é a relação dos professores com sua própria vivência e carência de consumo 

de bens culturais. Muitos professores não visitam museus, não produzem artisticamente e não 

se aprimoram em pesquisas no campo das Artes e, com isso, não oportunizam uma produção 

artística genuína e autônoma dos estudantes. Como apresenta Coutinho (2008): 

 

Outro ponto capital na formação desse professor é a oportuna e cotidiana 

interação com a Arte. Esses contatos devem propiciar elementos para estudo 

e análise dos sistemas de representação articulados aos contextos históricos e 

culturais, sociais e antropológicos que os engendra. A proximidade com os 

objetos artísticos de diferentes épocas e procedências e a familiaridade com 

procedimento que os constituem, facilitam o encadeamento dos vários níveis 

de leitura e apropriação. (COUTINHO ,2008, p.156) 

 

Para ser um educador da sensibilidade artística, o professor precisa partir de sua 

própria auto percepção, entender os processos individuais e coletivos que conduzem ao gosto 

e ao olhar respeitoso à diversidade das experiências estéticas. Oportunizar a formação dentro 

de uma ação que parta de si para o outro é perceber limitações e possibilidades para as 

atividades de uma educação estética, pensando os momentos de aulas de Arte na EJA como 

espaços de vivências criativas e de construção de prática e pesquisa do cotidiano dos próprios 

conceitos dessa área de conhecimento tão importante para a formação humana (SAVIANI, 

1993). O caminho que o professor escolheu para aprender foi ensinar. Assim, no ato do ensino 

ele se defronta com as verdadeiras dificuldades, obstáculos reais e concretos, que precisa 

superar.  

A experiência dos encontros de formação pode proporcionar a todos os professores 

uma nova possibilidade de entender a função da Arte na educação e como estratégias podem 

ser vivenciadas, sentidas e repensadas para os diferentes níveis de escolaridade, diferentes 

públicos, respeitando a subjetividade dos sujeitos e as mudanças sociais atuais. Existe uma 

grande dificuldade do educador ao lidar com este segmento escolar, uma vez que muito 

professor atuante não tem formação na área de arte e educação ou aplicam atividades não 

condizentes ao ensino contemporâneo em Arte. Segundo Dantas (2012):  

 

A formação desses profissionais deve atentar para a diversidade da clientela, 

formada por jovens e adultos trabalhadores, as suas peculiaridades, 

diferenças culturais [...]. Existe, portanto, a necessidade de um estudo 

contínuo no âmbito escolar (DANTAS, 2012, p.151).  
 

Assim, o professor de Arte da Educação de Jovens e Adultos precisa ser estimulado a 

conduzir um processo de formação emancipadora, dando condições de leitura crítica, 

respeitando o olhar e a subjetividade do educando.  
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Assim como Freire conduzia o ensino por meio do estímulo e do diálogo acerca dos 

referenciais pessoais, gerando apropriação e dando capacidade de entendimento e 

compreensão, a formação e prática docente não devem se configurar como um lugar da 

impossibilidade expressiva. O professor em seu processo formativo pode se tornar crítico, 

longe de ser mecanicamente memorizador ou um repetidor cadenciando frases e ideias inertes. 

Como nos mostra Gadotti (2003):  

 

Mede-se portanto uma educação popular e democrática pela capacidade que 

ela tem de acolher criticamente os problemas da sociedade, pela capacidade 

dos educadores de escutarem criticamente esses problemas, para identifica-

los, equacioná-los, responder a eles: o que o educador popular recebe de 

maneira confusa do povo ele o devolve ao povo de maneira coerente e 

sistematizada. (GADOTTI, 2003, p.88): 

 

O pensamento do autor reflete o papel de mediação e construção de uma reflexão 

docente baseada na promoção da criticidade e não apenas como o que repete leituras distantes 

do contexto vivido, como se os livros todos, cuja leitura dedica o tempo farto, nada devessem 

ter com a realidade de seu mundo (FREIRE, 1996, p.27). Se o professor tem a consciência das 

suas ações na sala, transforma vida e realidades. 

A formação docente enfrenta desafios para o avanço da estruturação na Educação de 

Jovens e Adultos. Muitos cursos de Pedagogia e Licenciaturas não ofertam a disciplina e, 

quando o fazem, é comum perceber que fica renegada aos componentes curriculares de menor 

valor. Algumas Universidades privadas que têm os cursos de Pedagogia vêm ofertando a 

disciplina de Educação para Jovens e Adultos de maneira à distância ou semipresencial, e as 

Universidades Públicas caminham na estruturação de seus currículos, porém sem muitos 

avanços para a modalidade.  

Por outro lado, a formação em serviço, que seria uma vertente importante para a causa, 

acontece de forma precária ou inexiste. Nas Licenciaturas, a situação é ainda mais complexa, 

pois a Educação de Jovens e Adultos, em muitos casos, não é tratada na proposta curricular.  

Como afirma Arroyo (2017): 

 

Os currículos a educação de jovens e adultos e de formação dos profissionais 

seriam outros se incorporassem, nos conhecimentos das diversas áreas, 

trabalhar o direito das pessoas jovens, adultas, com ênfase nos significados 

sociais e políticos de suas lutas por direitos humanos tão radicais. 

(ARROYO, 2017, p. 112) 

 

Arroyo (2017), em sua análise, suscita um olhar sobre educação no século XXI que, 

permeada de pensamentos metodológicos, debates de metodologias ativas, protagonismo 
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estudantil, no que tange à EJA, em boa parte das salas, lega ao professor a escolha de quais 

caminhos metodológicos e não métodos apenas serão seguidos. Essa decisão precisa estar 

ligada à consciência da prática docente, ao conhecimento e reconhecimento do grupo a ser 

trabalhado, e principalmente de que forma o professor quer posicionar o estudante perante o 

mundo. Como denuncia Imbernón (2009):  

 

Muitos países lançam, literalmente, os poucos recursos destinados à 

capacitação do professorado ao grande lixo da inutilidade. Paradoxalmente, 

há muita formação e poucas mudanças. Talvez porque ainda predominem 

políticas e formadores que praticam com afinco e entusiasmo uma formação 

transmissora e uniforme, com um predomínio de uma teoria 

descontextualizada, válida para todos, estejam onde estiverem, distante dos 

problemas práticos reais, com base num professor médio que não existe. 

(IMBERNÓN, 2009, p. 34) 

 

Essa consideração elucida uma concepção de formação sem percepção da formação 

global do professor. No que se refere à docência em Arte, requer que tais programas 

formadores permitam no processo a experiência da constante vivência do professor de Arte 

com produções artísticas, aspectos culturais locais e estrangeiros. A vivência para análise do 

contexto cultural local, vinculado aos programas de formação, se faz necessária à formação do 

professor pesquisador. Isso é que mostra Coutinho (2008, p.136): ―nesse sentido, o aluno 

futuro professor, deve ser estimulado a tomar decisões sobre o rumo de suas pesquisas e de 

suas produções, procurando manter sempre um contato estreito com a sua poética pessoal. ‖  

Os impactos de lacunas na formação não pode ser um elemento generalizante, existem 

práticas pedagógicas coerentes, bem aplicadas e que podem ser referendadas em escolas de 

todo o país, todavia a sua divulgação e promoção não são feitas criando, por vezes, um olhar 

também estigmatizado do educador dessa modalidade. Como denuncia Dantas (2017): 

 

Há todo um discurso oficial colocando o professor que atua no segmento da 

EJA como aquele que é despreparado, dado que não possui uma formação 

específica, que tem uma prática pedagógica baseada no empirismo, na 

intuição, no ensaio e erro, cuja atuação profissional é improvisada, sem 

planejamento, sendo considerado o responsável pelas altas taxas de 

abandono, de evasão e de manutenção do analfabetismo. Estudos pertinentes 

levantam dúvidas sobre a sua formação, questionam sua competência    e 

cobram compromisso político no ato de educar. Os programas de formação 

são reveladores deste quadro crítico, pois, comumente, são apresentados 

como forma de ―capacitação‖ para quem é supostamente incapaz, ou então 

como ―reciclagem‖ para quem não executa corretamente as suas funções de 

professor. (DANTAS, 2017, p. 189) 

 

A reflexão conduz ao pensamento de uma realidade complexa, pois os caminhos de 

formação se mostram avançados e revisitados do antigo lugar de capacitar ou reciclar e 
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buscam ainda um perfil mais pautado na realidade do educador que está sendo atendido e 

mediado, para que o foco não esteja apenas em nomenclaturas ou receitas do fazer didático, 

mas sim numa mentalidade que a educação e formação na EJA devem ser pautadas e 

consideradas a partir de propostas que emancipem jovens e adultos de uma gama social, de 

trabalhadores informais, inseguros econômica e socialmente, com vidas pautadas no 

provisório e nas memórias e histórias de poucos avanços. Como corrobora Arroyo (2017, p. 

67): 

 

Seus docentes-educadores aprendem que não dá para esquecer, secundarizar 

esses processos de humanização-desumanização que carregam os 

educadores/as. Entender esses processos e como trabalha-los não seria a 

função dos currículos de pedagogia e licenciaturas? Não seria a função do 

pensamento pedagógico? Como adolescentes, jovens e adultos submetidos a 

esses processos de humanização-desumanização, têm direito a saber-se. 

(ARROYO, 2017, p. 67) 
 

As considerações do autor trazem um enfoque para o educador e a sua formação, mas 

principalmente os impactos dessa formação nos sujeitos e no contexto em que esses estão 

inseridos, pois, uma vez esclarecida e estimulada, a pessoa sabe-se como cidadão de direitos, 

repensa seu estado e sua condição, abrindo perspectiva em sua própria trajetória. 

 

3.3 A ARTE EDUCAÇÃO NAS CLASSES DA EJA  

 

Fotografia 1 - oficina de autorretrato realizada pela pesquisadora em uma classe de EJA na rede 

municipal de Salvador em novembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora (2019) 

 

A Arte na escola representa conhecimento e cultura. É na relação da observação e 

reflexão do mundo que estudantes podem expressar sua consciência cidadã. Fazendo arte, 

observando e contextualizando produções de diferentes períodos, processos pessoais de 

elaboração do mundo são permitidos, e arte na educação propõe uma reorganização e 

amplitude da consciência de crianças, jovens, adultos, adolescentes e idosos na escola. 
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As atividades de Arte, por vezes, mobilizam a escola e o pensamento dos estudantes 

para questionamentos subjetivos e pessoais, quando podem refletir a sua condição social de 

forma poética e mais livre, acionar suas ideias e reconhecer sua condição de invisibilidade 

política na sociedade e a situação de desigualdade que vivem, refletindo sobre elas. A arte 

pode ser um canal de reflexão e expressão cultural para que se vejam diferentes e iguais em 

direitos e dignidade, no momento em que se expressam de forma particular respeitando suas 

próprias opiniões e criações bem como as dos colegas do grupo. E em se tratando da 

modalidade EJA, as possibilidades se tornam significativas, já que, segundo Alvares (2011, 

p.28), ―a EJA conforma um fértil espaço para a educação intercultural‖.  

As imagens acima mostram uma ação de oficina artística em um grupo de EJA 

noturno do TAP 4 de uma escola municipal de Salvador, cuja proposta foi trabalhar o 

conceito de identidade. Foram oferecidos materiais de pintura e um espelho, e uma discussão 

reflexiva sobre quem éramos e como nos víamos social e pessoalmente foi travada. A 

princípio, as mulheres do grupo apresentaram-se retraídas e em determinado momento 

sugerimos uma apreciação estética de si mesmo para iniciar o desenho do autorretrato, mas 

muitas mulheres do grupo se negaram a olhar-se no espelho, julgando e rejeitando a sua 

própria aparência.  

Ao contrário delas, todos os homens do grupo se olhavam de forma confortável e 

confiante no espelho. Estávamos diante do imprevisível: uma oficina de reflexão da 

identidade revelava ali um problema de baixa autoestima e negação das mulheres por suas 

marcas sociais. Tivemos que ali mudar a estratégia de mediação da atividade e exercer um 

caminho de respeito mediado pela arte, que fomos conduzindo com diálogos sobre aceitação e 

autoamor. Aos poucos, as mulheres foram tomando coragem e desenhando seus traços e 

formas. Para Alvares (2011): 

 

Poderíamos, assim, comparar o trabalho de um professor de Artes de jovens 

e adultos com o de um antropólogo. Ambos lidam com as singularidades que 

se apresentam, tentando compreendê-las a partir dos grupos culturais de seus 

sujeitos. O educador tece sua ação pedagógica levando em conta as 

experiências de vida de seus alunos, seus hábitos de pensamento, seus 

costumes, seus valores, seus desejos, aspectos vivos e presentes nas salas de 

aulas. (ALVARES, 2011, p. 38)  
 

A antropologia aqui citada por alvares (2011) pode remeter a uma diferenciação da 

ação pedagógica do professor de Artes aplicadas ao ensino de jovens e adultos, diferente das 

ações como as crianças, por exemplo, por isso a importância de uma proposta pedagógica 

direcionada e especificamente pensada para a modalidade. A Arte nas salas de EJA é um 
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mecanismo mediador dialético, que deve ajudar na reflexão consciente do ser social, no 

resgate da autoestima, da percepção crítica e significativa das coisas do mundo em que está 

inserido. 

Onde a Arte seja sempre tratada como espaço de saberes, diversidades e expressão de 

culturas, ligadas aos contextos sociais dos grupos e também como ponte para novas visões de 

outros grupos culturais. Outro aspecto importante das aulas de Arte na EJA é o resgate do 

lúdico, na concepção de uma ludicidade como subjetividade, prazer e busca estética, e não de 

maneira equivocada como algo que se coloca como tempo livre, mas pode ser um lugar de 

metaforizar o que está no mundo e expressar de múltiplos modos e expressões. 

Arte também deve aparecer na aula da EJA como elemento de inteligência-conexão 

com outras áreas do conhecimento, haja vista que toda a história da arte nos coloca a pensar 

valores sociais independentemente do tempo, mudanças políticas, religiosas e científicas, 

sendo uma espécie de elemento de registro dos tempos e isso pode ser explorado nas aulas, 

transversalizando conteúdos e práticas.  

O campo de ensino das Artes na modalidade EJA, na Rede Municipal de Salvador, 

está focado nas séries finais do ensino fundamental, também descrito como Tempo de 

Aprendizagem TAP II, abarcando salas com diversidade de gêneros, idades e condições 

cognitivas e de interesses acadêmicos distintos, todavia, para o desenvolvimento proposto 

pela área de conhecimento, essa situação determina um aspecto positivo, visto que a criação e 

expressão artística demanda identidades, estilos e pensamentos diferentes.  

De acordo com o ofício SMED/Externoº 57/2019, encaminhado à gestão de currículo, 

como resposta ao questionamento ―Como a SMED concebe a arte na educação de jovens e 

adultos?‖:  

 

As concepções /expectativas de aprendizagem e arte na educação de jovens e 

adultos, estão sugeridas por campos das Artes Visuais, Dança, Música e 

Teatro e se incorporam, sobretudo, no direito que os educandos da EJA têm 

de usufruir assim como todo e qualquer educando da Rede Municipal de 

Ensino, contextualizar, fazer arte, compreendendo suas 

dimensões/manifestações artísticas e estéticas em sus comunidades, na 

cidade de Salvador, na Bahia e em outras cidades brasileiras e de outros 

países. Para perceber e reconhecer a sua identidade cultural, sua pluralidade. 

Subjetividade e condição imaginativa e poder, inclusive, construir, por meio 

da arte, a sua memória, a sua identidade e seus ―discursos‖. Reconhecendo-

se nas obras, objetos ou manifestações artísticas são, sobretudo, 

consumidores dessas produções sendo assim, portanto sujeitos capazes de 

pensar e agir artisticamente. A partir daí ter a capacidade de também intervir 

local e regionalmente. Tendo a oportunidade de experienciar as várias 

expressões das manifestações artísticas e estéticas, como produção humana e 
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humanizantes. Desenvolvendo o raciocínio artístico por meio da 

aprendizagem da arte. (SMED, 2019) 

 

O parecer da SMED acerca de como o ensino de arte é concebido na EJA dialoga de 

forma positiva com os documentos e leis de acesso a uma educação estética na escola visto 

que a Arte na educação escolar objetiva a formação global dos sujeitos envolvidos, 

favorecendo a aprendizagem para a vida por se tratar de um espaço onde há a experiência, 

estimula a formação da identidade pessoal e cultural, promove a construção da cidadania, 

trabalha aspectos psicomotores e cognitivos, revela o potencial criador, amplia a capacidade 

de julgamento, ação e postura crítica, desenvolve o senso de coletividade e promove a auto 

confiança.  

É importante que o professor de Arte, independente da Linguagem aplicada, esteja 

atento a esses caminhos de formação e não apenas à aplicação de técnicas e atividades 

desconectadas e para passar o tempo ou decorar o espaço escolar. As expressões artísticas dos 

estudantes nas salas da EJA, por vezes, são cópias de modelos e ações sem autonomia, e 

alguns professores subestimam a capacidade criadora desses sujeitos, por serem eles oriundos 

de classes populares, como aponta Richter (2008): 

 

Trabalhar com a multiculturalidade no ensino da Arte supõe ampliar o 

conceito de Arte, de um sentido mais amplo, de existência estética. Somente 

desta forma é possível combater os conceitos de arte oriundos da visão das 

artes visuais como ―belas artes‖, ―arte erudita ―ou, ―arte maior‖, em 

contraposição à ideia de ― artes menores‖ ou ―artes populares‖. (RICHTER, 

2008, p. 91) 

 

Diante de tal situação, é preciso revisitar a postura do olhar estético e pedagógico para 

com os estudantes, apresentar elementos artísticos de distintas culturas, assim como dialogar 

sobre e valorizar o universo cultural da comunidade em que a escola está inserida, para que 

possam atuar no contexto de forma eficiente. Para isso, o professor de Arte precisa conhecer 

os códigos estéticos com os quais seus estudantes têm aproximação e pensar de que maneira 

pode usar tais códigos como elo de referências e conexões ampliadas nas estruturas 

pedagógicas concebidas para o grupo. 

Mesmo com as mudanças sociais, a base desse pensamento tecnicista permanece no 

país permeando o ensino da Arte até o início do século XX, o qual ainda trazia o desenho 

como foco do ensino de arte, não tendo a disciplina como componente obrigatório, como 

ressalva Carvalho (2013). 

 



107 

 

Com uma trajetória de interpretações sociais equivocadas sobre a arte no 

Brasil, por anos percebida como elemento de adorno, não ligação com a 

racionalidade, entretenimento, atividade não profissionalizante, agregado a 

isso  anos de reprodução dos ideais europeus nos padrões estéticos e tendo a 

concepção de uma área de acesso apenas à elite, ideia ainda de séculos 

passados, como o ensino do desenho geométrico e cópias de modelos 

clássicos para as Artes Plásticas , ou o canto orfeônico, para o ensino da 

Música. (CARVALHO, 2013, p. 32) 

 

O tecnicismo relatado pela autora pode ser observado em seus resquícios atualmente, 

não só em planejamentos de aulas, onde alguns conceitos aparecem, como também na própria 

estrutura curricular das universidades, que ofertam os cursos de artes. Por isso a implicação 

desse modelo nas escolas. Ao ser inserida na educação, a disciplina Arte acompanharia suas 

mudanças e teria uma maior democratização ao seu acesso, esse era o pensamento de alguns 

educadores mais progressistas, mas, por muito tempo e até hoje, as linguagens do teatro e da 

dança ainda não estão tão presentes nas escolas, nos mais diferentes níveis e modalidades. 

Como afirma Carvalho (2011) 

 

O teatro e a dança não eram reconhecidos como aulas, nem como atividades 

extraclasses proporcionados pelo currículo escolar, eram compreendidas 

apenas como atividades apropriadas para celebrar datas comemorativas, 

festividades regionais e cívicas, possuindo um caráter notadamente 

decorativo. (CARVALHO, 2011, p. 32) 

 

Essa concepção trazida pela autora conduz ao pensamento do ensino da arte não como 

área de conhecimento, mas como apêndice decorativo da rotina escolar, o que prejudica a 

formação dos estudantes, tendo em vista que o contato com a educação pela arte promove 

uma amplitude de possibilidades de crescimento pessoal e intelectual, não apenas o 

adestramento técnico e sem reflexão. No seu livro Educação pela Arte, o autor Read (2001) 

fala do despertar de competências direcionadas a cada linguagem artística. Podemos refletir o 

quanto pode ser subtraído das classes suas distintas formas de aprendizagem significativa, 

devido ao não acesso às linguagens artísticas.  

 

Deve ficar claro, desde o princípio, que o que eu tenho em mente não é 

apenas ―educação artística‖ enquanto tal, o que seria mais adequadamente 

chamado de educação visual ou plástica: a teoria a ser apresentada 

compreende a todos os modos de auto expressão, literária e poética (verbal), 

bem como musical ou auricular, e constitui uma abordagem integral da 

realidade que deveria ser chamada de educação estética – a educação dos 

sentidos nos quais a consciência e, em última estância, a integração e o 

julgamento do indivíduo 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) 
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Segundo o pensamento do referido autor e analisando que a escola ainda se comporta 

como um espaço de recepção de conhecimentos e de pouca expressão e reflexão, constatamos 

um contrassenso em algumas realidades, desse modo não havendo a educação estética. O 

caminho da pesquisa traz perspectivas diferentes sobre o âmbito da educação estética, pensada 

e aplicada pelos professores colaboradores entrevistados, com propostas diferentes, afirmadas 

por vezes pelas distintas condições e realidades.  

Desse modo, podemos pensar a Arte em distintas perspectivas, assim como pensar a 

educação como um elemento de conexão social, onde os conceitos e conteúdo são 

apreendidos para a aplicação na vida. No campo social da arte, ela deve ser conectada com os 

distintos contextos históricos e principalmente o atual, estando representada em exposições, 

espetáculos e galerias, assim limitando o acesso a uma pequena parcela da população. Nas 

ruas, como forma de ação democrática e de protesto, nas casas por meio da mídia que traduz 

em forma de imagens e vídeos com um direcionamento específico, nas comunidades como 

manifestações de grupos culturais, e nos cinemas com um cunho comercial e de 

entretenimento.  

A Escola seria um dos espaços para estimular o prazer em fazer e apreciar 

conscientemente os produtos de arte, mas com suas possibilidades muitas vezes negadas não 

consegue atingir tal objetivo. Nos espaços de educação onde ela está inserida, há o cunho de 

ligação social, sendo direcionada aos interesses do público atendido, muito mais que a 

formação integral dos estudantes.  

Pensando na Educação de Jovens e Adultos, quando apoiada em suas práticas pelo 

pensamento freiriano, pode ter no ensino de Arte o processo de mediação, todavia essa 

modalidade passa por mudanças abruptas dentro de mudanças políticas que reorganizam 

currículos, conceitos e estratégias sem priorizar o ensino crítico e sensível efetivamente. 

O ensino de Arte dentro da proposta tradicional, pautada no fazer sem reflexão e 

pesquisa, além de tornar as atividades de Arte meramente ilustrativas e sem objetivos 

específicos no contexto da educação formal, propiciava interpretações errôneas por parte dos 

professores e da sociedade em geral, no que diz respeito ao seu papel no espaço escolar, como 

se não se tratasse de uma área de conhecimento e apenas atividade deslocada das concepções 

educativas.  

O direito à educação está pautado nas leis, porém não se efetiva integralmente na 

prática, e a Educação de Jovens e Adultos segue ofertada de maneira pouco flexível, sem 

diálogo com a realidade dos estudantes. O público adulto vem de rotinas diferentes, com 

tempos e processos distintos, o espaço escolar poderia ofertar uma proposta educativa 
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diferenciada, um modelo escolar com intervenções diferentes, que não trabalhasse apenas com 

a unidade de sentidos e abordagens. 

A linearidade, nesse caso, limita o currículo e a autonomia, gerando a dificuldade dos 

dois lados, e impossibilitando muitas vezes de acessar a heterogeneidade cultural e social. Por 

mais debates e pesquisas que estejam aí propostas em diversos espaços o processo se 

assemelha ao modelo de aligeiramento de formação e como reposição, gerando um campo 

simbólico de perda e diminuição do sentido de reparação de direitos e cidadania dos sujeitos 

da EJA. 

A presença do componente Arte nas Classes de EJA do município de Salvador aparece 

apenas no Segmento II, que abarca estudantes que concluíram os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, contudo não cursaram ou não concluíram os anos finais e tem direcionamento, 

segundo o Projeto Político Pedagógico da Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal 

aos seguintes saberes:  

 

 

 

 

 

Tabela 4 – Tabela Saberes da Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Salvador. 
 

TAP SABERES 

TAP 4- A1 Reconhece a organização harmônica das cores, as diferentes formas (figuras 

geométricas) e texturas presentes no cotidiano, classificando e criando artisticamente 

através da experimentação.  

 

 

TAP 4- A2 Identifica e relaciona os diferentes âmbitos da arte, do trabalho e da produção dos 

artistas, tais como as obras de grandes pintores ao longo da História da Arte e da 

Arte Contemporânea 

TAP 4- A3 Compreende o teatro em suas dimensões artísticas e estética, refletindo e 

relacionando esta produção com as diferentes manifestações dramáticas veiculadas 

pelas mídias (filmes, novelas e etc.)  

 

 

TAP 4- A4  Distingue diferentes momentos da história do teatro e cinema brasileiro e universal, 

a tradição dos estilos e sua influência na produção contemporânea.  

 

TAP 4- A5 Experimenta materiais, instrumentos e procedimentos artísticos diversos em Arte 

(Artes Visuais e Teatro), de modo a utilizá-los em trabalhos pessoais, identificá-los e 

interpretá-los na apreciação e contextualizá-los culturalmente.  

 

TAP 5- A1  Compreende diferentes manifestações de dança, estabelece relações com as 

vivências sociais cotidianas, construindo pontes entre os diferentes tempos históricos 

e sociais 

TAP 5- A2 Adquire o desenvolvimento musical, entendendo e praticando os elementos da 

referida linguagem – ritmo, melodia e harmonia – como meios de expressão e 
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Fonte: Elaborado pela Autora baseado no Projeto Político Pedagógico da Educação de Jovens e Adultos da Rede 

Municipal. (2019)  

 

Ao analisar a estrutura dos conteúdos e conceitos de Arte, percebemos uma relação 

hibrida entre as linguagens e a realidade da atuação docente nas salas de aula da EJA. Durante 

a pesquisa, percebemos que havia em sala de aula um professor de uma linguagem específica 

de formação atuando, no caso das quatro escolas, professores com formação em Artes 

Visuais, todavia o currículo aborda as linguagens do Teatro, Dança, História da Arte e 

Música. 

Seria necessário para se cumprir a proposta do ensino de arte baseado nas Diretrizes 

que houvesse professores de distintas linguagens, pois cada uma delas requer uma formação 

específica. Caso contrário, estaríamos falando em um currículo pautado na antiga 

polivalência, onde o professor de Arte trabalharia com diferentes linguagens, o que é 

impossível, pois não existe uma formação plural, e as áreas artísticas são campos que podem 

dialogar pedagogicamente, porém não podem ser ministrados por profissionais que não sejam 

especialistas em cada uma das linguagens artísticas. 

Os professores entrevistados, relataram que abordam os conceitos e conteúdo 

específicos de sua linguagem de formação, no caso, Artes Visuais. O posicionamento dos 

professores garantem que o ensino de arte seja feito de forma coerente , caso contrário ,esse 

seria um problema que implicaria no  retrocesso na garantia do ensino de arte e das 

linguagens de maneira autônoma, valorizando os conceitos e conteúdo específicos, o que faz 

necessário ressaltar, nessa discussão, a problemática trazida pela Base Nacional Comum 

Curricular - BNCC, homologada em 20 de dezembro de 2017, que transforma as linguagens 

artísticas em Unidades Temáticas e propõe que sejam contempladas todas as linguagens de 

maneira integrada e até simultânea, o que tem gerado discussões entre arte educadores.  

comunicação.  

 

 

TAP5-A3   Interpreta e aprecia músicas de variados gêneros e estilos construídos pela 

humanidade no decorrer de sua história, nos diferentes espaços geográficos.  

 

TAP 5- A4 Investiga e organiza informações sobre a arte, reconhecendo e compreendendo a 

variedade dos produtos artísticos e concepções estéticas presentes na história das 

diferentes culturas e etnias. (Lei 10.639/03 e Lei 11.645).  

 

TAP 5- A5  Experimenta e conhece materiais, instrumentos e procedimentos artísticos diversos 

em Arte (dança e música), de modo a utilizá-los em trabalhos pessoais, identificá-los 

e interpretá-los na apreciação e contextualizá-los culturalmente. 
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As unidades temáticas agrupam, segundo a BNCC, as habilidades e objetos do 

conhecimento que precisam ser desenvolvidos nos percursos dos anos letivos e, também, 

referenda que é uma proposta e que a escola pode escolher como ajustar. A interpretação 

desse aspecto da Base precisa ser esclarecida, pois a construção de uma ideia de ensino pela 

articulação das quatro linguagens vem sendo fomentada por formadores e instituições sem 

uma sensibilidade e conhecimento das linguagens. 

Atualmente, a Rede Municipal de Salvador estabelece o concurso público para 

professores de diferentes linguagens, porém a composição da atuação desses professores não 

está bem clara no que se refere à EJA. Uma possibilidade seria considerar o que o estudante 

traz, seus itinerários formativos construídos na vida cotidiana, experiências e mundo do 

trabalho, organizados em um programa de ensino, com metodologias e organização escolar 

que falassem dessas especificidades, para que o professor pudesse dialogar com esse 

conhecimento que teve ao longo da vida.  

A escola por si mesma não é motivadora. Quando o sujeito volta adulto, encontra o 

mesmo padrão que deixou: aulas expositivas ou cópias no quadro, sem nenhuma correlação 

com um debate ligado a um assunto atual, metodologias que não colocam o estudante de 

forma ativa nas aulas, estruturas destruídas, falta de iluminação, água e ventilação, dificuldade 

de acessibilidade e adequação dos espaços e do mobiliário, diferenças geracionais. O adulto 

era produto da escola e, ao retornar ou ser conduzido para a noite, evidencia a mesma situação 

ou pior. Esses fatores podem ser indicadores para a evasão escolar na modalidade.  

Muitos estudantes precisam de um programa e atenção direcionada, pois estão 

divididos em dois grandes grupos: aqueles que, pela mentalidade geracional, não puderam ou 

não foram estimulados a frequentar a escola, e outros que são resultados da rejeição escolar, 

geralmente quando crianças apresentaram problemas de aprendizagem e sendo 

sucessivamente reprovados e agora retornam ao mesmo lugar. Ambos não possuem 

construído o hábito de estudo e as conexões e competências necessárias para o ato de estudar. 

Por isso precisam ser respeitados e amparados. Como afirma Arroyo (2007): 

 

A EJA e seus jovens-adultos participam da tensa negação do reconhecimento 

dos pobres, negros, indígenas, mulheres, trabalhadores empobrecidos como 

sujeitos de direitos. Sujeitos não só do direito à escola à educação, ao 

conhecimento, à cultura, mas da negação mais radical do reconhecimento 

como humanos, isto é, como não sujeitos humanos. (ARROYO, 2007, p. 

108) 

 

A abordagem do autor elucida a relação de ida e volta à escola e as situações de 

segregações sociais, e quanto o educador pode pensar em caminhos pedagógicos para a 
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construção de práticas significativas, questionar a estrutura posta que apresenta esse 

descaminho, percebendo que a legislação atual permite que os jovens a partir de 15 anos, 

frequentem a modalidade EJA, em turmas que, historicamente, eram de adultos e idosos. 

 É crescente a quantidade de jovens que estão na Educação de Jovens e Adultos que se 

juntam a outro público juvenil, que traz uma trajetória da escola regular muito complicada, 

com sérias questões de dificuldade de aprendizagem. Muitos retornam à escola por uma 

obrigatoriedade social, familiar, pelo mundo do trabalho, e a escola precisa ser empática, ou 

seja, ter identificação com os estudantes. 

Muitos estudantes são nivelados por programas que retiram da escola aqueles que 

possam ―comprometer‖ a imagem institucional, sendo empurrados para a modalidade EJA 

para que não possam garantir os fundos de financiamento, pois é comum ouvir o termo que 

esse tipo de estudante ―pesa‖ na rede. Mais uma vez estão em um ―não lugar‖.   

A proposta pedagógica para Educação de Jovens e Adultos aponta que esta é garantida 

pela Constituição como um direito do aluno. A EJA deve propiciar a qualidade do processo de 

ensino e aprendizagem; desse modo, o curso deve ser pensado e planejado de forma a 

possibilitar o acesso e a permanência do aluno, o que implica necessariamente o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas que valorizem suas experiências e seus 

conhecimentos prévios e considerem o vínculo entre educação, trabalho e práticas sociais e 

culturais (BRASIL, 2002, p.80).  

Nessa perspectiva, o ensino da Arte nas salas da EJA contemplaria, em comunhão com 

as demais áreas de conhecimento, uma formação ampla e significativa. Como salienta Alvares 

(2012), 

 

Sob essa perspectiva, podemos ver a Educação estética uma saída para 

muitos dos problemas de aprendizagem que a EJA vem enfrentando. A 

estética pode e deve estar presente em todas as disciplinas escolares, na 

prática pedagógica de qualquer professor, no olhar de cada aluno. 

(ALVARES, 2012, p.63)  

 

 Percebe-se que as ações pedagógicas ligadas à educação estética podem ser 

interdisciplinares, quando os temas selecionados estabelecem relações com a vida e 

possibilitam experiências estéticas, para que o educando se sinta participante de seu processo 

de aprendizagem e seu lugar de autor de suas próprias reflexões, percebendo o conhecimento 

como algo vivo e inerente ao seu cotidiano e sua história, gerando um processo de 

conscientização e libertação cognitiva. 
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    A Arte trabalha com a educação da sensibilidade e a cultura, assim, a educação 

ligada à arte promove os sentidos e a compreensão, levando o estudante a pensar, trazendo 

reflexões e possibilidades de diferentes percepções sobre o que está aprendendo. Para o 

público da EJA, uma educação que encaminhe o pensamento é uma proposta de valorização e 

estímulo do interesse. Como considera Gadotti (2003) 

 

Quero dizer que, se nossos alunos, por motivação social e política, 

demostrassem alto interesse pelas aulas e pelos estudos, nossos professores 

sentir-se-iam igualmente motivados e o nível de ensino poderia ter uma 

oportunidade de ―elevar-se‖ partindo das bases. Evidentemente que o 

Decreto Lei 477 não é a única causa do baixo nível do nosso ensino, mas é 

uma delas. Reduzindo a participação e o envolvimento de nosso estudante 

nos nossos problemas, reduziu também a sua capacidade de pensá-los e lhes 

dar soluções adequadas. (GADOTTI, 2003, p. 87) 

 

Educar, como fala Paulo Freire, é um ato político, e as atividades nas salas de aula da 

Educação de Jovens e Adultos são tematizadas ainda com poucos temas debatidos entre 

estudantes e educadores e entre pesquisadores e Arte-Educadores. Essa discussão perpassa 

por uma série de variáveis que envolvem a formação estética do educador, a escolha do 

material para as aulas, a relação e o acesso dos estudantes e professores com produtos 

culturais e a preocupação com uma educação estética que possibilite a liberdade crítica e 

valorize os saberes e gostos, assim como uma formação política, conectando a escola e ao 

espaço social dos que ali estão.  

E também um espaço de ampliação da expressividade, crítica, consciência de direitos e 

deveres, inclusão e cidadania. Como salienta Arslan (2006, p. 29), ―a sala de aula pode ser um 

espaço de resistência, de valorização da Arte produzida por mulheres, indígenas, latino-

americanos, asiáticos e pela comunidade local (o artesão ou o pintor do bairro)‖.  O professor 

de arte pode, assim, ser mediador dessa proposta. 

Contudo, para além dessas condições, é necessário, também, que oferte possibilidades 

de contato com elementos distintos e representações estéticas de diferentes culturas. Barbosa 

(2009, p. 21) afirma que ―o esforço que se emprega para ampliar o contato, o discernimento, o 

prazer da população com a cultura que a cerca, resulta em benefícios sociais como qualidade 

das relações humanas e compreensão de si e do outro. ‖ Dessa maneira, a Arte na educação de 

jovens e adultos pode ser um caminho de ampliação da perspectiva cultural e da auto 

expressão estética e identitária, pois, ao fazer e pensar arte, os estudantes se conectam com o 

seu íntimo e com o mundo externo de suas experiências pessoais e coletivas. 
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O público da Educação de Jovens e Adultos de Salvador é geralmente composto de 

sujeitos excluídos material e simbolicamente, que têm sua história, suas referências culturais e 

até sua arte distantes das referências dos currículos escolares ou ocupando espaços de menor 

prestígio e reconhecimento. É necessário rever a estrutura de ensino e aprendizagem em 

estudos culturais e artísticos a fim de promover um resgate dessas referências e da autoestima 

desses educandos e educandas. Paulo Freire refere-se a tal situação afirmando que: 

 

A pedagogia tem de ser forjada com ele (o oprimido) e não para ele, 

enquanto homens ou povos, na luta incessante de recuperação de sua 

humanidade. Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da 

reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na 

luta por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e refará. (FREIRE, 

1987, p. 27) 

 

Os grupos dessa modalidade, por sua heterogeneidade, apresentam amplas 

perspectivas de visualidades e referências culturais, distintos de outras modalidades de 

Educação, proporcionando, com isso, uma ampliada esfera de experiências estéticas. As 

percepções dos estudantes possuem um lastro ligado ao cotidiano, aos históricos de vida e a 

toda herança imagética trazida pela vivência do mundo do trabalho e das demais relações 

sociais que, por sua vez, moldam o gosto, a leitura de mundo e a auto percepção. 

Contudo, mesmo com esses amplos conhecimentos, muitos não se percebem como 

consumidores e produtores de cultura e de conhecimento, assim como a sociedade não os 

valoriza como tais. Educandos jovens, adultos e idosos, devem ser tratados como sujeitos de 

conhecimento e aprendizagem, condutores de sua história e condição socioeconômica, sua 

posição nas relações de poder, sua diversidade étnico-racial, territorial, geracional e cultural, 

devem ser sempre referendadas de forma reflexiva nas ações dos professores. Como aponta 

Arroyo (2017) 

 

Organizar dias de estudo em coletivos de mestres e educandos para mapear e 

identificar a pluralidade de conhecimentos sociais, de indagações de que são 

produtores e levam à EJA. Nessa rica diversidade de experiências, os 

mestres e educandos são sujeitos, como adultos e jovens, desde a infância, de 

tensos processos sociais de produção de uma diversidade de conhecimentos, 

de interpretações de mundo, do trabalho, do espaço, da renda, da cidade, dos 

campos. Trabalhar para que os mestres e educandos se reconheçam 

produtores de conhecimento, de interrogações, leituras, culturas e valores. 

(ARROYO 2017, p. 140) 

 

Essa forma de abordagem sugere o abandono dos padrões únicos, carreados de 

transmissão sem reflexão e expressão, caminho que pode ter nas salas de aula da EJA, o 
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aporte das leituras estéticas, produções artísticas de autoria e valorização do fazer, do pensar e 

do expressar-se criativamente.  

Em seu texto ―Cultura política e política cultural‖, a professora Marilena Chauí (1994, 

p. 84) traz a seguinte reflexão: ―Contra o elitismo oligárquico, desenvolver não só projetos de 

memória social, mas sobretudo tornar visível que somos todos sujeitos culturais, mesmo que 

não sejamos todos criadores de obras de arte e de pensamento‖. 

A Arte como uma área de conhecimento que engloba diversas formas de expressão e 

possui um grande patrimônio material e simbólico da humanidade, torna-se fundamental para 

a construção da memória e da identidade. No campo pessoal e coletivo contribui para que o 

sujeito se reconheça como dono de uma história e de uma cultura, que é um ser capaz de criar, 

de se expressar e de se posicionar diante da realidade. Segundo Ostrower (1997) 

 

A percepção de si mesmo dentro do agir é um aspecto relevante que 

distingue a criatividade humana. Movido por necessidades concretas sempre 

novas, o potencial criador do homem surge na história como um fator de 

realização e constante transformação. Ele afeta o mundo físico, a própria 

condição humana e os contextos culturais. (OSTROWER,1997, p.10) 

 

O ensino de Arte na EJA representa uma importante possibilidade de estimular e 

fomentar o respeito à diversidade, à sensibilidade, à crítica, à percepção sensorial, à 

motricidade, à capacidade de interpretação de diferentes textos e demais elementos que, 

anteriormente, não foram trabalhados ao longo da vida. 

Algumas contribuições da Arte Educação nas classes de EJA, podem ser pensadas 

com  uma aproximação da linha de abordagem da Proposta Triangular sistematizada pela 

pesquisadora em Arte Educação Ana Mae Barbosa, indicando caminhos para ações de 

estímulos para apreciações e construções artísticas significativas e potencializadoras de uma 

expressão genuína e identitaria, na medida em que tal proposta promove um caminho 

pedagógico em que as etapas de apreciação, contextualização e produção são contempladas. 

Assim, para um grupo de distintas percepções oriundas das idades, conceitos e interesses, 

típicos das classes de Educação de Jovens e Adultos, as possibilidades de olhar, interpretar e 

criar não estariam presas a um método que desconsiderasse tal diversidade. 

Ana Mae Barbosa foi aluna de Paulo Freire e, a partir desse contato, interessou-se por 

educação. É possível perceber a influência da pedagogia freireana na sua proposta. A leitura 

de mundo, a partir da contextualização da realidade do educando, e o agir para transformar, 

presente na prática artística (o fazer interpretativo e expressivo). 
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A relação da alfabetização proposta por ele e o uso da imagem do cotidiano dos 

educandos e educandas como elemento de estímulo para a construção de diálogos críticos nas 

rodas de cultura são exemplos da comunhão dessas linhas pedagógicas. A proposta triangular 

é o lugar onde Ana Mae aplica os ensinamentos do mestre, conduzindo para o campo da arte 

educação. As etapas buscam apreciar, contextualizar e produzir, a partir do contato 

significativo com objetos de arte e manifestações artísticas. A preocupação de dar uma 

abordagem significativa permeia as etapas da proposta, que podem ser ajustadas ao contexto 

do educador e do grupo. Segundo Barbosa (2009): 

 

A metodologia de análise deve ser de escolha do professor, e do fruidor, o 

importante é que as obras de arte sejam analisadas para que se aprenda a ler 

a imagem e avaliá-la; esta leitura é enriquecedora pela informação acerca do 

contexto histórico, social, antropológico etc. (BARBOSA ,2009, p. 39) 

 

As considerações da autora apontam que em uma educação descontextualizada, as 

habilidades técnicas são treinadas, porém a capacidade criadora é limitada, assim como na 

concepção da educação bancária, em que o estudante repete as palavras sem decodificar e 

atribuir sentido, diferente de uma educação progressista que vislumbra ideais para a Educação 

de Jovens e Adultos, que tem base na formação crítica e autônoma dos estudantes. Podemos 

nos apoiar nos PCNs de Arte que trazem a ideia de que, por meio de trabalhos artísticos e 

conhecendo essa produção nas outras culturas, o aluno poderá compreender a diversidade de 

valores que orientam tanto seus modos de pensar e agir como os da sociedade.  

Trata-se de criar um campo de sentido para a valorização do que lhe é próprio e 

favorecer o entendimento da riqueza e da diversidade cultural e imaginação humana. Como 

corrobora Duarte Junior (1991): 

 

Há que se considerar também os aspectos socioculturais da educação 

proporcionada pela arte, pois ela está sempre situada num contexto histórico 

e cultural. Por ela as culturas exprimem o seu ―sentimento de época‖, isto é, 

a forma como sentem a sua realidade, um dado momento. Aquilo que 

chamamos de ―personalidade cultural‖, encontra na arte um meio poderoso 

para se expressar e se tornar objetivo. (DUARTE JUNIOR ,1991, p. 71) 

 

Essa compreensão confirma que o prisma pelo qual devem ser observados os 

estudantes da EJA é o que indica que produzem e consomem cultura, muitas vezes, sem se dar 

conta disso. Historicamente, as referências estéticas apresentadas como adequadas, belas e 

positivas estão ligadas a uma concepção eurocêntrica e condicionadas a padrões elitistas. As 

imagens de livros, revistas, sites e propagandas, por muitas décadas, produziram uma ideia e 

um conceito estético direcionado à determinada classe social, padrão de cor e de cultura. 
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 Por muitas vezes, o educador é um sujeito formado para crer e eleger essas escolhas 

estéticas, o que influencia a sua concepção enquanto mediador e formador dentro de uma 

educação estética, reproduzindo conceitos e reafirmando o lugar da falta de valorização da 

realidade sociocultural dos estudantes.  Segundo Hernández: 

 

[...] a importância primordial da cultura visual é mediar o processo de como 

olhamos e como nós olhamos, e contribuir para a produção de mundos, isto 

é, para que os seres humanos saibam muito mais do que experimentam 

pessoalmente, e para que sua experiência dos objetos e dos fenômenos que 

constituem a realidade seja por meio desses objetos mediacionais que 

denominamos como artísticos. (HERNÁNDEZ, 2000, p. 52) 

 

Nesse caso, o reforço negativo de sua condição social e de não reconhecimento de sua 

estética pode implicar em uma formação permeada de lacunas e que não promova a crítica e o 

estímulo. Não é difícil perceber, em atividades de pintura, por exemplo, que quando 

solicitados a elaborarem uma figura humana, muitos estudantes dessa modalidade criam 

representações estereotipadas ou totalmente distantes de suas feições, cor, cabelo e estética 

corporal, o que pode ser registro de uma ausência de uma educação estética ou de um contato 

sistemático com referências distantes do seu próprio referencial, visto que a imagem 

produzida pode ser um caminho de representatividade do outro.  

Segundo Alvares (2012, p.38) ―A arte, fundamentalmente, tem o papel de revelar ao 

sujeito que ele é uma pessoa única, um universo singular, que só ele é capaz de produzir 

aquele trabalho. ‖ A arte pode ajudar a descondicionar uma visão de mundo massificada. A 

imagem criada tem o poder de falar do sujeito que a produz, de como se sente, se percebe, se 

anula e se identifica. Se a ação de apreciação acontece em espaços internos ou externos à 

escola, ela precisa ser contextualizada e suscitar uma visão panorâmica onde sejam ofertadas 

diferentes referências para que os estudantes fruidores possam fazer conexões hegemônicas, 

sem desqualificar essa ou aquela representação.  

Sabendo que para algumas classes sociais ou etnia  s o universo da Arte negou sua 

aparição por muito tempo, uma análise cuidadosa deve ser feita, no sentido de repensar tais 

culturas excluídas para que sejam reparadas. É preciso que o professor da EJA perceba que as 

possibilidades expressivas são igualmente importantes e culturalmente ricas de sentidos, 

significados, estética, historicidade e identidade. Esse movimento requer do professor um 

tempo de pesquisa histórica, etnográfica, tanto das imagens apresentadas, quanto dos grupos 

que as receberão. É preciso que o professor seja sensível à relação dos estudantes com a Arte, 

à estética e à interpretação ao longo de suas vidas.  
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Nos momentos de análise das obras, a preocupação do educador deve ser voltada ao 

pensamento da obra dando vez e voz aos olhares e experiências dos educandos. Segundo 

Fantin (2008): 

 

No entanto, olhar o mundo não envolve só a visão, pois o olhar é fruto de 

uma individualidade que é parte de uma história pessoal e única vivida em 

determinada sociedade, com determinada cultura, numa determinada época, 

vinculada a determinado momento específico de vida que constroem um 

jeito próprio de ver. (FANTIN, 2008, p. 57) 
 

A análise da autora traduz a premissa de que o olhar aciona uma série de outras 

percepções e que a arte busca dentro de suas potências uma ampla formação humana, um 

estímulo à subjetividade, ao gosto, à expressão, à crítica e à autoestima. Todavia, esses 

conteúdos tão simbólicos precisam de uma preparação para serem trabalhados dentro da 

diversidade e das adversidades apresentadas.  

Alguns professores precisam lidar com muitos sujeitos nas salas da Educação de 

Jovens e Adultos, que possuem pouco ou quase nenhum contato com a sua própria capacidade 

criadora ou que seguiram modelos prontos na infância, que se desconhecem como agentes 

reflexivos e criativos. 

 O educador pode posicionar-se como um elo entre a Arte e esse espectador, muitas 

vezes segregado e sem acesso à educação e à condição mínima de cidadania e que considera a 

Arte como algo distante, inatingível ou possível de pertencer e de ser compreendida apenas 

por uma elite intelectual e financeira. O contato com a obra de Arte, a apreciação e a fruição 

é, nesse caso, um elemento de reação. 

O professor de Arte pode fazer com que esse estudante reaja e aja em sua forma de 

ver, analisar, sentir, pensar e expressar, passando de uma mera questão do gosto para uma 

atitude reflexiva no momento em que se sente respeitado em sua análise, por mais ingênua 

que possa parecer, isso oportuniza a conscientização de si e de seu poder de percepção e 

argumentação. Como corrobora Freire (1979) 

 

A conscientização é, neste sentido, um teste de realidade. Quanto mais 

conscientização, mais se ―desvela‖ a realidade, mais se penetra na essência 

fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para analisá-lo. Por 

esta mesma razão, a conscientização não consiste em ―estar frente à 

realidade‖ assumindo uma posição falsamente intelectual. A conscientização 

não pode existir fora das ―práxis‖, ou melhor, sem o ato ação – reflexão. Esta 

unidade dialética constitui, de maneira permanente, o modo de ser ou de 

transformar o mundo que caracteriza os homens. (FREIRE, 1979, p. 23) 
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O cotidiano dessas pessoas é o grande arcabouço de saberes e vivências estéticas e é a 

partir delas que se pode iniciar outras análises, fazer com que esses indivíduos se constituam 

em sua estética, sua subjetividade, sua forma de organização e disposição de objetos que 

podem ser percebidos em casa, no trabalho, gerando um início de um caminho perceptivo 

para o auto reconhecimento estético e criativo. Como afirma Dewey (2010) 

 

A arte é uma qualidade que permeia a experiência; não é a não ser um 

sentido figurado, a experiência estética em si. A experiência estética é 

sempre mais do que estética. Nela, um corpo de materiais e significados que 

em si são estéticos torna-se estético, ao entrar movimento ordeiro e ritmado 

para a consumação. O material em si é largamente humano. (DEWEY, 2010, 

p. 551) 
 

Dewey reflete que cada pessoa para a Arte é um universo de criação potencial e que 

para ser acionado precisa, primeiramente ser descoberto. Assim como cada educador em sua 

formação inicial ou continuada precisa ser redescoberto como mediador e criador. Segundo 

Barbosa (2012) outra importante função da Arte é a complementação da comunicação entre 

professor-aluno. 

Existem diálogos possíveis entre a obra, o contexto da própria obra e o cotidiano do 

estudante jovem e adulto, basta um respeito à singularidade das suas percepções. Uma 

contextualização do cotidiano, permitindo que outros sentidos sejam atribuídos, é um outro 

caminho possível. Esse sentido de mediação é conduzido pela postura do educador para que 

esse consiga em sua prática, gerar relações e ações emancipadoras nos encontros do grupo 

com a Arte.  

Como corrobora Duarte Jr. (1991) 

 

A arte, então, não está regida por regras e convenções rígidas, explicitamente 

formuladas, como linguagem, ela o faz de maneira diversa da simbolização 

linguística: ela simboliza apenas e tão somente os sentimentos que existem 

nela própria, engastados em suas formas. Ela não nos remete a significados 

conceituais, mas a sentidos do mundo dos sentimentos. (DUARTE JR. 1991, 

p. 47) 

 

Esse contato simbólico e sensível da arte torna-se importante elemento transformador 

dentro de classes com grande diversidade e com pessoas historicamente negadas de 

acolhimento. É perceptível que para a Arte a EJA não é o lugar da falta e sim de muitas 

possibilidades de expressão e criação pessoal e coletiva, o que deve ser valorizado no 

processo da educação estética é a identidade cultural e as características apresentadas no 

grupo.  
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A identidade cultural não é algo hermético e centrado apenas em uma perspectiva de 

cada sujeito, pois ela se constitui como um elemento mutável e em constante transformação. 

Segundo Hall (1987, p.11), ―a identidade torna-se uma ―celebração móvel‖: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. ‖ Quanto à relevância social, é vinculada 

à prática da Arte em sala de aula, permite a compreensão de que a percepção do mundo, a 

criação e a reflexão estão conectadas, bem como as ideias mediadas pelo professor na prática 

podem resultar em impulso de expressão crítica e consciente, validando os saberes e as novas 

interpretações. 

O professor precisa ser estimulado a conduzir um processo de formação 

emancipadora, dando condições de uma leitura crítica, respeitando o olhar e a subjetividade 

do educando. Assim como Freire conduzia o ensino por meio do estímulo e do diálogo acerca 

dos referenciais pessoais de cada um, gerando apropriação e capacidade de entendimento e 

compreensão. Conforme Soares (1986): 

 

O educando passa a ser visto como sujeito sócio-histórico-cultural, com 

conhecimentos e experiências acumuladas. Cada sujeito possui um tempo 

próprio de formação, apropriando-se de saberes locais e universais, a partir 

de uma perspectiva de ressignificação da concepção de mundo e de si 

mesmo. Tendo em vista a diversidade desses educandos, com situações 

socialmente diferenciadas, é preciso que a Educação de Jovens e Adultos 

proporcione seu atendimento por meio de outras formas de socialização dos 

conhecimentos e culturas. (SOARES, 1986, p. 45) 

 

Nessa perspectiva, a arte nas classes da EJA propicia um campo favorável para gerar 

possibilidades mais ampla de formação e construção crítica. Professores e alunos podem 

trocar saberes, experiências e construir uma atmosfera criativa de aprendizagem com 

processos de pesquisa, experimentação, autonomia e solidariedade. Podem, respeitando os 

limites e histórias de vida de todos os envolvidos, produzir conhecimentos de forma 

significativa e criativa.  
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4 ANÁLISES E RESULTADOS DA PESQUISA  

 

Figura 9 - Obra: Casa de Farinha, 1956. Artista Djanira da Motta e Silva 

 

Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9397/djanira 

 

A etapa de análise e apresentação de resultados é, para nossa percepção, análoga à 

cena da obra Casa de Farinha, da artista Djanira, uma concepção em rede de trabalho, onde 

cada personagem se concentra em uma etapa. Todavia o produto depende do cuidado com a 

matéria-prima, no caso do quadro, a feitura da farinha; no caso da pesquisa, o cuidado com a 

palavra e intencionalidade do pesquisado. 

Esse capítulo está centrado nas análises das entrevistas, trazendo como base das 

entrevistas as considerações, as percepções e os depoimento dos professores nas categorias 

apresentadas em forma de questionamentos e trocas reflexivas. Tentamos nos aproximar e 

perceber o percurso formativo, os encaminhamentos didáticos com base na trajetória da 

docência na EJA, a relação pessoal desses professores com a Arte e com a própria produção, 

fruição e processo criativo, além dos anseios e inquietações de se trabalhar com Arte na 

modalidade EJA. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9397/djanira
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A análise evidenciou uma postura de inquietude por parte dos professores, em que o 

momento da entrevista tornou-se espaço de diálogo pessoal de partilhar necessidades, 

insatisfações, desejos, esperança e autorreflexão profissional. Gerando um processo de 

interação entre pesquisadora e pesquisados, constituindo o caráter subjetivo da pesquisa 

qualitativa e dentro de uma abordagem colaborativa, na qual os desdobramentos conduziram 

aos problemas da docência na EJA e as reflexões acerca da formação docente, que de a acordo 

com a análise dos entrevistados precisa ser mais cuidada pelas instituições de ensino, tanto na 

formação inicial quanto na formação continuada dos professores. 

De acordo com o Parecer CNE/CEB 11/2000, que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos: 

Com maior razão, pode-se dizer que o preparo de um docente voltado para a 

EJA deve incluir, além das exigências formativas para todo e qualquer 

professor, aquela relativa complexidade diferencial desta modalidade de 

ensino. Assim esse profissional do magistério deve estar preparado para 

interagir empaticamente com esta parcela de estudantes e de estabelecer o 

exercício do diálogo. Jamais um professor aligeirado ou motivado apenas 

pela boa vontade ou por um voluntariado idealista e sim um docente que se 

nutra do geral e também das especificidades que a habilitação como 

formação sistemática requer. (BRASIL, 2000, p. 56) 

 

 

          O Parecer também afirma que: 

 
Para qualquer profissional que se ocupe do magistério, a garantia de padrão 

de qualidade é um princípio que cobre o espectro da cidadania enquanto 

participação e enquanto exigência da clientela a que se destina. A pior forma 

de presença é aquela que se situa nas antípodas da qualidade e que atende 

pelo termo mediocridade, já expresso pelo cinismo da fórmula ―qualquer 

coisa serve‖ ou ―antes isso do que nada‖. A formação adequada e a ação 

integrada implicam a existência de um espaço próprio, para os profissionais 

da EJA, nos sistemas, nas universidades e em outras instituições formadoras. 
(BRASIL, 2000, p. 60) 

 

 

As declarações do Parecer retratam uma formação que traduza ao docente uma 

empatia e habilidade para o ensino na EJA; determinam um compromisso que deve ser 

firmado dentro dos currículos das licenciaturas, o que de fato não ocorre na realidade de 

muitos estados e em Salvador. Todavia, esses são fatores específicos do trato acadêmico e 

prático de amparo ao professor, as dificuldades estruturais também precisam ser revistas.  

Durante as entrevistas, foram observados relatos de falta de estrutura, material e 

apoio pedagógico aos estudantes com maior comprometimento na aprendizagem. Também 

foram mencionados os empecilhos pessoais e de tempo dos docentes para a participação em 

cursos de formação, ofertados em um turno diferente.  
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As ações docentes relatadas são diferentes, mesmo com a determinação do ensino 

por saberes predefinidos para o ensino de Arte na EJA da rede municipal de Salvador, os 

professores traçam planos e propostas didáticas de acordo com as suas perspectivas 

determinadas pelas condições estruturais, relacionas com as turmas, temporais e dos seus 

pontos de vista estruturados pela formação que tiveram e de sua implicação em estudos e 

pesquisas pessoais sobre a modalidade e principalmente sua própria relação com a Arte no 

cotidiano. 

 

4.1 OS PROFESSORES E SUA TRAJETÓRIA FORMATIVA E A RELAÇÃO COM A EJA 

 

A partir do momento em que nos esforcemos em viver sinceramente, tudo irá 

bem, mesmo que tenhamos inevitavelmente que passar por aflições sinceras 

e verdadeiras desilusões; cometeremos provavelmente também erros e 

cumpriremos más ações, mas é verdade que é preferível ter o espírito 

ardente, por mais que tenhamos que cometer mais erros, do que ser 

mesquinho e demasiado prudente. É bom amar tanto quanto possamos, pois 

nisso consiste a verdadeira força, e aquele que ama muito realiza grandes 

coisas e é capaz, e o que se faz por amor está bem feito. (GOGH, 2002, p. 

28) 

               
 

A epígrafe trazida pelas palavras do artista Vincent Van Gogh, assemelha-se ao 

percurso trilhado pelos docentes da EJA e revelado nas entrevistas. Não se trata de um ato de 

heroísmo ser docente da modalidade, todavia os enfrentamentos diários das adversidades 

mostram o quanto os professores se empenham em transformar e viver o sonho da educação, 

em um país onde o direito à educação pública de qualidade ainda depende de muitas lutas. 

Os professores colaboradores da pesquisa possuem formação na área de Artes Visuais 

em âmbitos de graduação e pós-graduação, porém relatam a necessidade de um esforço 

pessoal para a adequação dos conteúdos e conceitos da formação ao dia a dia e planejamento 

da EJA. As formações são em diferentes espaços acadêmicos, o que denota essa lacuna. O que 

demonstra a ausência da abordagem formativa direcionada à modalidade. Os professores 

possuem experiência, o que refletiu uma segurança parcial no aspecto relacional com seus 

estudantes, entretanto, a experiência sozinha não pode sanar lacunas de ordem estrutural, 

material e social. O quadro seguinte apresenta a formação dos professores entrevistados.  
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Quadro 9 - Panorama da formação dos professores pesquisados.  

 

PROFESSOR FORMAÇÃO 

FRIDA  Mestre em Artes Visuais pela UFBA, bacharela em Design pelo 

SENAI e Licenciatura em Desenho e Plástica pela UFBA. 

BASQUIAT  Bacharelado em Arquitetura pela UFBA, Licenciatura em Desenho e 

Plástica pela UFBA, mestrando em Educação e Contemporaneidade 

pela UNEB. 

VAN GOGH Especialista em Metodologia do ensino de Arte pela FAP, Licenciatura 

em Desenho e Plástica pela UFBA. 

PORTINARI Autodidata em arte pela vivência em sua terra natal Cachoeira, 

bacharel em Ares Plásticas pela UFBA, Licenciatura em Desenho e 

Plástica pela UFBA e pedagogia pela UNEB. 

 

Fonte: elaboração própria (2019) 

 

Os professores expressam a importância da formação acadêmica e ressaltam a 

importância da vivência nas classes de EJA para que consigam de fato constituir um programa 

de ensino significativo, evidenciando que a formação sem o apoio das escolas não se estrutura 

muito no momento do planejamento. As experiências relatadas trazem também uma 

dicotomia que mostra que o professor que busca meios para a abordagem da arte em uma 

pedagogia mais dialógica e menos acadêmica consegue estruturar com mais fluidez suas aulas 

e atrair a participação dos estudantes. Desse modo, a formação caminha junto com a 

experiência e a disposição do pensar pedagógico para a diversidade da modalidade, o tempo 

de dedicação ao projeto didático para os grupos, a reação do professor com  seu próprio 

processo de pesquisar, fazer e consumir arte.  

No campo da Arte é importante o professor também experimentar, antes de aplicar. As 

artes exigem isso, como colabora o professor Portinari (2019) ―não dá para ser artista só na 

teoria‖,  assim como os estudantes, os professores são sujeitos em processos de formação ao 

longo da vida, estão assim ligados à essência da EJA. 

A modalidade traz em seu público o que alguns autores consideram como o jovem e 

adulto popular, pessoas que estão diretamente ligadas a camadas específicas da sociedade, 
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atuando em seus cotidianos, seus campos de trabalho e levando os anseios e referências para a 

sala de aula. Para tanto, é preciso compreender os aspectos relacionados ao social e cultural 

desse grupo: vivências, experiências, histórias de vida, estrutura familiar, heranças culturais e 

tradições. Outro aspecto de análise docente para esse público está na diferenciação do 

processo de escolarização da criança, para o adulto e adolescente.  

A modalidade é considerada educação básica, mas não deve seguir as mesmas 

estratégias de ensino. O foco precisa ser maior na pessoa e em sua história de vida e 

experiência, para se pensar em uma educação de reparação, todavia a formação não traz esse 

amparo de maneira eficaz e uma possibilidade de refletir sobre esse tema pode ser os 

encontros de pesquisa, os resultados, as observações, as análises técnicas e o diálogo entre 

estudantes, professores, gestores e pesquisadores, valorizando e dando voz ao sujeito 

aprendente. 

Como corrobora Freire (1998)  

 

Cada um de nós é um ser no mundo, com o mundo e com os outros. Viver ou 

encarnar esta constatação evidente, enquanto educador ou educadora, 

significa reconhecer nos outros, não importa se alfabetizandos ou membros 

de uma assembleia popular – o direito de dizer a sua palavra. Direito deles 

de falar a que corresponde o nosso dever de escutá-los. (FREIRE, 1998, p. 

17) 
 

 

Freire (1998) aponta para uma relação pedagógica dialógica, um caminho didático que 

permita intervenções positivas, para a criação de sequencias didáticas estimulantes e eficazes 

partindo do que se considera saberes. Criando um currículo inovador que proponha a 

capacidade de reflexão, que permita a recuperação do tempo perdido na ótica dos direitos 

negados e busque relacionar os conteúdos ao pensamento da realidade. Encaminhamentos que 

dialoguem com as propostas da LDB e dos PCNs, na defesa da formação integral. 

Tais considerações interferem na reflexão tanto da formação docente quanto na prática 

pedagógica segundo Zabala (1998, p,98): ―dada a diversidade dos alunos, o ensino não pode 

se limitar a proporcionar sempre o mesmo tipo de ajuda nem intervir da mesma maneira em 

cada um dos meninos ou meninas.‖ Tal reflexão mostra que o espaço pedagógico precisa 

respeitar diferenças e entender os sujeitos da aprendizagem, professores e estudantes, como 

seres que comungam de um caminho de troca e mediação.  

No processo de ensino buscando as dimensões conceituais, procedimentais e 

atitudinais, o aspecto conceitual pode estar vinculado ao caminho da experiência prévia do 

estudante, e isso associado à necessidade de compreender as realidades; no que se refere-se ao 
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aspecto procedimental, o educador pode dentro da percepção da diversidade dos estudantes 

propor ações que atendam a todos; no aspecto atitudinal seria os aspectos práticos da vida, 

estratégias que possam ser aplicadas e sentidas no cotidiano, como cidadania, solidariedade e 

reconhecimento de seu lugar social e suas possibilidades. 

Por fim, a formação do professor de jovens e adultos precisa caminhar para o 

reconhecimento dos educandos como sujeitos que possuem conhecimentos e que produzem 

conhecimentos socialmente. O educador é o agente do processo da mediação para esse 

reconhecimento, propondo um resgate pessoal e cognitivo dos estudantes e, ao mesmo tempo, 

também se reconhece como sujeito aprendente e se forma ao longo do processo.  

 Os professores entrevistados possuem um tempo significativo na atuação docente na 

EJA e relatam, em suas falas, um ingresso na modalidade por meio de um processo de 

necessidade de adequação de carga horária e não uma escolha inicial ao adentrarem a rede 

municipal de ensino. Uma situação que reflete os diálogos anteriores aqui traçados no texto, 

pontuando a não existência de uma preparação na formação que direcione o interesse docente, 

bem como um concurso específico para atuação na modalidade e um olhar mais criterioso 

para os programas da EJA em um âmbito de relevância na educação nacional, apesar de 

algumas ações de municípios, escolas e professores, que atuam de forma militante, 

conduzindo a tentativa de crescimento e maior estruturação da EJA. 

Seus tempos de atuação na EJA são variados e suas trajetórias se cruzam apenas no 

motivo do ingresso, porém as questões de estrutura escolar, falta de material e lacuna na 

formação são itens que aparecem nas falas dos entrevistados.  

 

Quadro 10 - Tempo de atuação dos professores entrevistados na EJA 

 
PROFESSOR TEMPO DE ATUAÇÃO NA EJA 

FRIDA 3 anos 

BASQUIAT 14 anos 

VAN GOGH 11 anos 

PORTINARI 6 anos 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

A realidade dos professores de Arte que foram entrevistados traduz um panorama de 

dificuldade com administração do tempo, adequação de horários e locais de atuação nas 

escolas. Para alguns, compor 40 ou 60 horas é sinônimo de atuar em diferentes escolas e em 

localidades por vezes distantes, o que implica em desgaste e deslocamento. Arroyo (2014, 
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p.190) reflete: ―Realmente não há como ignorara centralidade do tempo no cotidiano escolar. 

Ele nos persegue e em suas lógicas se amarra nossa docência‖. Os professores atuam durante 

manhã e tarde em outros espaços com crianças e adolescentes e precisam adequar a 

linguagem, a proposta e a disposição para atender os grupos da EJA. 

Os professores trazem itinerários densos e adentram o turno da EJA depois de uma 

longa jornada de trabalho em outros segmentos, o que se aproxima da realidade dos 

estudantes da noite, em grande maioria, trabalhadores durante o dia, chegam cansados na 

escola. 

A atuação docente para a modalidade requer um perfil diferente de professor, e esse é 

um fato que precisa ser ponderado desde o início da trajetória docente. Os professores 

entrevistados não apontaram uma abordagem sobre a EJA nos currículos de suas licenciaturas, 

apenas pontuaram contato com uma formação que abordasse a modalidade na sua formação 

continuada, mas sem muita especificação. Podemos observar no quadro seguinte o que levou 

cada professor pesquisado a trabalhar com a EJA. 

 

Quadro 11 - Motivos para atuar na EJA 

 
PROFESSOR MOTIVOS PARA ATUAR NA EJA 

FRIDA Necessidade de ampliação de carga horária para aumento de salário e 

poder pagar a faculdade dos filhos. 

BASQUIAT Quando passou no concurso foi locado para a escola e ficou confuso sobre 

o turno, escolheu a EJA porque já havia trabalhado em um quilombo pela 

prefeitura de Santo Amaro, mas também foi para a EJA para compor a 

carga horária. 

VAN GOGH Para facilitar a carga horária na rede municipal e conciliar com outro 

trabalho na rede Estadual de ensino. 

PORTINARI Atua como Pedagogo pela manhã e tarde, fez outro concurso para compor 

a remuneração e por isso escolheu atuar na EJA. 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

Ao observarmos os motivos que conduziram os professores entrevistados no início de 

suas trajetórias na EJA, a questão de adequação de carga horária e composição salarial 

aparecem como elementos fortes na escolha. No decorrer das entrevistas, o que pudemos 

observar foi professores que apresentam ajustes e práticas pedagógicas que buscam se 

aproximar de uma proposta que estruture o ensino de arte para jovens e adultos, dentro das 

condições e realidades onde estão atuando, porém, a escolha não passou por uma formação 

prévia com encaminhamentos claros e elaborados para o trabalho específico com a EJA em 

nenhuma das etapas da formação. 
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De acordo com os relatos das entrevistas, os professores apontam que não conseguem 

participar de cursos de formação continuada direcionados à EJA, por não serem ofertados pela 

rede em turno possível a suas participações, e somente o professor Basquiat afirma ter 

participado do programa Arte no Currículo
3
, porém não percebeu um direcionamento 

específico ao público da modalidade, sendo o mesmo responsável pelas próprias conexões. 

Foi o único participante que afirmou custear a sua participação em cursos e congressos para 

ampliar sua formação. Os demais professores entrevistados não afirmaram igual, pontuaram 

seus cursos de pós-graduação como suas formações continuadas.  

A experiência em sala é que vai dando o contorno ao fazer pedagógico, bem como a 

postura da escola em relação à modalidade e à implementação do projeto pedagógico pensado 

para a EJA pela equipe docente e gestora como um todo. 

Educar jovens e adultos não pode ser uma pedagogia do empirismo, requer um perfil, 

uma percepção diferenciada, sendo necessário um professor que seja sensível à apreciação dos 

conhecimentos adquiridos pelos educandos ao longo da vida, buscando maneiras de 

contextualizar os conteúdos a conceitos cotidianos, com possibilidades de lidar com a 

heterogeneidade das turmas. 

 

4.2 AS EXPERIÊNCIAS PESSOAIS E PEDAGÓGICAS COM ARTE E A RELAÇÃO 

COM A EDUÇAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: CAMINHOS TRILHADOS PELA 

FORMAÇAO 

 

Figura 10 - Philistines. Jean-Michel Basquiat (1982). Técnica: acrilica, crayon, canvas. Dimensões: 

183 x 312.5 cm 

 

                                                 
3
 Arte no currículo foi um convenio no período 2015/2016 entre secretaria municipal de educação de Salvador 

(SMED) e a Universidade federal da Bahia (UFBA),com coordenação da escola de Dança da UFBA.O principal 

objetivo foi qualificar e potencializar a Arte, no âmbito dos currículos  de Educação Básica da rede municipal de 

salvador, para tanto, as suas ações tiveram como público alvo professores e estudantes de escolas da rede .  
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Fonte: www.wikiart.org/pt/jean-michel-basquiat 

As obras de Basquiat são inquietantes por serem uma representação autobiográfica. 

Negro, órfão, inquieto, transgressor e precoce, esse artista que viveu nas ruas e foi o primeiro 

a transitar entre as camadas sociais mais antagônicas, levando suas obras carregadas de 

Graffiti e pichação aos museus mais elitistas, traduz em sua curta biografia uma história de 

resistência e ousadia.  

Diante das adversidades, das drogas e dos processos discriminatórios sofridos, 

Basquiat se forjou como grande representação no mundo da arte por não abandonar a sua 

identidade estética, física e artística. Basquiat foi cada experiência que pintou. Não se prendia 

aos padrões dos suportes, dos dogmas clássicos da pintura, queria pintar e falar de sua 

realidade social. 

A trajetória desse artista se aproxima da temática desse capítulo, no momento em que 

nos deparamos com a determinação dos professores de Artes Visuais entrevistados, suas 

aspirações e desafios diante da distância, por vezes forçada, de seu lado expressivo como 

artista, mas de uma necessidade inquietante de levar a arte a jovens e adultos em situações 

sociais complexas. O grande dilema dessa trajetória seria como a grande luta de Basquiat não 

permitir que a arte seja algo distante dos menos favorecidos, proporcionar aqueles que são 

calados socialmente, uma possibilidade de pintar, desenhar ou fruir uma obra e ter contato 

com a própria crítica e emoção. 

A reflexão sobre a docência em Arte e a relação dos educadores com a cultura e os 

demais acessos pessoais à Arte contribuíram nessa etapa da entrevista para uma análise do 

processo formativo. As experiências pessoais dos educadores colaboram diretamente como 

seu fazer pedagógico, uma vez que no campo das Arte a prática e a fruição são conteúdos, e 

as vivências são uma maneira do educador experimentar a emoção estética, as dificuldades de 
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uma técnica e os possíveis caminhos de utilização do objeto de arte como recurso na sala de 

aula.  

A própria prática docente por ser formativa,  exige um grande processo de criatividade 

e de estímulo do educador, para os que trabalham com arte mais ainda, pois, além das 

proposições didáticas, precisa observar a turma para perceber quais os caminhos de mediação 

mais coerente deve ser feita para que sejam tocados pela arte e possam sentir-se convidados a 

expressar-se. Se um professor de Arte não inova e não se expõe a um processo de criação, 

observação e estudo,  possivelmente encontrará obstáculos para pensar em estratégia para suas 

aulas, no campo da apreciação estética e também na produção. Como aponta Macedo (2010): 

 

Como ele se constitui a partir do conjunto das relações pedagógicas e de suas 

nuances, interagindo com nossas interpretações, com as interpretações dos 

alunos e de todos os atores e atrizes do cenário pedagógico, direta ou 

indiretamente implicados? Tais análises descritivas incluiriam tanto rotinas 

consensuadas das práticas como crises e os conflitos, e nas quais o 

distanciamento descritivo proporcionaria retomadas formativas por exemplo. 

(MACEDO, 2010, p. 153) 

 

 A afirmativa de Macedo conduz o pensamento à possibilidade de uma formação em 

ação, onde as tentativas e as reações apresentadas pelos sujeitos do processo educativo e 

formativo se apresentam. A diversidade  da turma, o pouco acesso à arte ao longo da vida, as 

políticas de afastamento popular das obras de arte e eventos culturais, podem ser elementos 

dificultadores para o professor de Arte no seu processo de fomento ao contato artístico na 

sala, todavia, outros meios de aproximação tornam-se possíveis, no momento em que a arte 

seja trabalhada como meio e não como fim do processo educativo, como por exemplo uma 

poesia nas aulas de leitura e interpretação, um vídeo para introduzir um assunto, ou um 

desenho como possibilidade de resposta de uma questão, dentre outros recursos artísticos de 

expressão e aprendizagem.  

O professor Van Gogh (2018) reponde em uma entrevista, quando questionado sobre a 

relação dos alunos com a arte e a sua própria experiência como caminho de mediação, que se 

sente desestimulado e que não percebe muito empenho das turmas da EJA, e que eles não 

valorizam as aulas. Esse mesmo professor relata que não tem tempo para frequentar 

exposições, não produz artisticamente e que faz apenas visitas virtuais a alguns museus, que 

por não ter materiais na escola o trabalho de arte fica desestimulante e pouco inventivo. 

 

Eu vejo na turma a falta de estímulo, eles concebem a Arte como 

brincadeira, eles não percebem a Arte como transformadora da vida, eles 
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pensam que a Arte é um quadro que está na parede da casa deles, algo 

distante da própria vida. Eu tento fazer com que eles percebam que a arte 

está presente em tudo na vida. (VAN GOGH, 2018) 

 

Outro relato do professor também configura essa relação: 

 
Enquanto a capacidade criativa dos meus alunos, grande parte delas vem das 

experiências do cotidiano a maioria deles são do interior, pais e mães de 

família com muito conhecimento informal. A maioria não desperta muito 

interesse pensam na arte como uma disciplina sem muito valor para vida 

profissional acham que arte é só pintar. (VAN GOGH, 2018) 

 

Ao analisar a as respostas do professor Van Gogh( 2018), percebemos que os 

estudantes possuem repertório de vivências e saberes populares a serem explorados, porém a 

condução por uma linha de abordagem de exploração de técnicas artísticas ou um foco de 

estudo da História da Arte, mais ligados aos conceitos cristalizados pela concepção europeia e 

clássica da Arte, estejam impossibilitando a interseção e o diálogo entre os saberes dos 

estudantes, seus interesses e vivências estéticas com a proposta de plano de aula do professor. 

Como nos afirma Arroyo (2017): 

 

O que essa literatura sobre os passageiros da noite nos alerta é que a cidade é 

revelada por outras presenças; que reconhecer a cidade, o campo ou espaços 

revelados-vividos pelos próprios adolescentes, jovens e trabalhadores em 

deslocamentos, pode e deve ser um material riquíssimo para estudar a 

cidade, o campo, o espaço aprendido por seus próprios deslocamentos, por 

seus olhares-vivências. Um olhar riquíssimo para conhecer esses 

adolescentes, jovens, adultos e seus tensos percursos de humanização. Suas 

histórias como trabalhadores e como alunos/as entrelaçam com seus 

deslocamentos. Matéria-prima carregada de significados, de olhares, 

interpretações. Perguntas que esperam ser entendidas nos currículos de uma 

formação e da formação docente. (ARROYO, 2017, p. 23) 

 

 

Essas experiências trazidas pelo autor como fonte de aprendizagem significativa nas 

salas de aula da EJA, que por vezes não são consideradas pelos professores, podem reverberar 

em aulas de arte como representações e reflexões estéticas e de auto reconhecimento e crítica 

da realidade, contribuindo assim para o alcance de metas de aprendizagem que estimule a 

autonomia e a formação social dos estudantes. 

Na percepção do professor Portinari (2018), dependendo da abordagem e dos 

conteúdos apresentados, existem reações que demonstram maior ou menor interesse, mas ele 

parte do objetivo maior que é, segundo ele:  

 

Sensibilizar os alunos para se perceberem consumidores e produtores de arte. 

Trabalhar a sensibilidade em si e no outro. Eles têm direito ao acesso à 
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cultura, eles têm direito a saber o que é feito em arte no mundo e poder se 

situar, pois, mesmo os jovens que estão perturbando tem a auto estima baixa, 

por serem repetentes e terem sido expulsos de um contexto. (PORTINARI, 

2018) 

 

A inquietação dos professores, nos remete ao espaço e às condições de atuação na 

EJA, apresentando uma dificuldade no processo educativo. A experiência estética, o contato 

com a própria criação, estabelece uma mudança na postura do professor de arte com relação 

aos estudantes da modalidade. O quadro abaixo mostra o contato com arte por parte dos 

professores entrevistados e como eles percebem o impacto desse contato ou a falta dele no 

processo pedagógico. 

 

 

Quadro 12 - Contato com arte e implicação na prática pedagógica 
 

PROFESSOR CONTATO COM ARTE E IMPLICAÇÃO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

FRIDA Atua como artista plástica e design e leva o conhecimento da atuação como design de 

produto para a sala de arte como empreendedorismo. Relatou que trabalha com a história 

da arte em uma abordagem mais linear e ligada aos conceitos eurocêntricos. 

BASQUIAT Trabalhou com arquitetura que foi sua primeira formação e em algum tempo e levou de 

forma paralela com a docência, desenvolve trabalho artístico de pesquisa em estamparia 

com os alunos, como processo de formação e empreendedorismo. 

 

VAN GOGH Não tem contato constante com exposições de arte ou outros eventos culturais e não tem 

atuação artística, apenas à docência, devido a questão da falta de tempo e sente que 

prejudica a experiência criativa docente, pois traz sempre relatos do passado. Consome 

arte apenas pelo meio virtual, trabalha 60 horas. 

 

PORTINARI Atuação como artista muito restrita, devido aos processos docentes, mas sente que 

precisava inspirar para respirar, trabalha como projetos em arte, trazendo práticas e teoria 

sobre arte 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

 

A análise dos relatos de experiência sobre o tema que apareceram nas respostas das 

entrevistas mostra que a experiência e o gosto pessoal dos professores por determinados 

conceitos e práticas revelam suas ações didáticas em sala e, por vezes, um processo de 

afirmação e busca pela valorização da disciplina, o que pode ser um indicador de uma lacuna 

no critério de análise de conteúdos e uma dificuldade ou tentativa de acerto em trabalhar com 

as turmas heterogêneas da EJA. 

A docência em arte no campo da EJA é um terreno de complexidade. Por ser uma área 

de conhecimento distribuída em linguagens, possui especificidades o que implica na própria 
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estrutura de ensino apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de Salvador, que 

divide o ensino de acordo com as séries em saberes ligados as diferentes linguagens e tendo 

no quadro de professores apenas o professor de uma linguagem.  

No âmbito das entrevistas com os docentes, foi-lhes perguntado qual relação com o 

consumo de arte e como isso implicava na prática pedagógica, ao que todos responderam que 

era extremamente importante e que ajudava ou atrapalhava o processo criativo e inventivo na 

hora de planejar e ministrar as aulas. O professor Van Gogh (2019) relatou que não tinha 

tempo de consumir arte ou de produzir artisticamente, pois trabalhava sessenta horas e trouxe 

a seguinte reflexão: ―vivenciar a coisa da arte, poder pintar, visitar museus, ver uma peça eu 

acho que iria me transformar e me transformando eu iria transformar alguém.‖ 

Este relato mostra outro ponto em que a formação estética docente de Artes Visuais da 

EJA deve se ater quanto à mediação de repertório e possibilidades estéticas e culturais dos 

professores e  estudantes que estejam em contato com sua prática, no sentido de se esquivar 

das produções artísticas massificadas, criando estratégias que mostrem a capacidade que a arte 

tem de fornecer múltiplos referenciais ao pensamento, a interpretação e a expressão e de 

maneira que as atividades e encaminhamentos da prática docente permitam tanto ao professor 

quanto aos estudantes a capacidade de transcender em seus saberes, suas interpretações e 

criações, mostrando que a EJA não é lugar da falta, e sim das diferentes possibilidades para a 

arte e para a educação.  

Alvares (2012) nos afirma que: 

 

Educar é um ato impregnado de estética. Educador e educando, juntos 

ressignificam mutualmente suas experiências. Ao criar novos sentidos para 

sua existência, ao transformar seu olhar sobre o mundo, o indivíduo mobiliza 

seu corpo inteiro: razão e emoção, afetividade e cognição. (ALVARES, 

2012, p. 63)  

 

A arte como experiência formativa deve também ser considerada nessa análise, o 

professor que trabalha com criação, expressão e educação estética precisa estar preparado e 

ativo na sua própria experiência, para que permita ao estudante seus caminhos de criação, 

suas livres escolhas e sensações estéticas, cabendo ao professor ser um mediador do processo 

de aprendizagem e interesse pela arte tanto na escola quanto na vida dos estudantes. 

O professor precisa ter sua formação estética pautada na capacidade ampliada de 

percepção, apreciação e sensibilização, pois a educação estética tem importante papel na 

formação humana, por trazer e revelar mudanças pessoas nos mais diferentes campos da vida, 

sendo eles social, pessoal, profissional dos professores. 
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Um professor de Artes Visuais que atua na EJA pode extrapolar o conteúdo 

disciplinar, saindo do campo essencialmente pedagógico no processo de formação de seus 

alunos e de sua própria autoformação docente no momento em que faz da arte um caminho 

para a aprendizagem, a ampliação do olhar e da interpretação do cotidiano, das diversidades 

dentro e fora da sala de aula, no momento em que apresenta diferentes estéticas, pode 

discorrer sobre o respeito à diversidade trazendo um espaço de pensamento mais ampliado e 

dando possibilidades de expressão, reflexão e autonomia aos alunos e a si mesmo, por ser o 

público da EJA diferenciado em diversas questões, já possuindo uma vida social adulta e com 

demandas que precisam ser tratadas com sensibilidade.  

É como trata o professor Portinari (2018):  

 

O aluno da noite é muito especial, eles têm tempos diferentes, tem questões 

com série e idade, com relação a auto estima, com relação a disponibilidade 

de tempo, a família, de filho que ficou em casa. Temos que ter um olhar 

especial, não um olhar de pena, mais um olhar de solidariedade. Eu ali não 

me sinto mais especial que eles, sou como eles, um guerreiro como eles, 

estou lutando para estar ali no horário assim como eles. (PORTINARI, 2018) 
 

 

A prática docente em artes visuais na EJA requer do professor um exercício diário da 

imaginação criativa, onde a realidade seja conectada aos conteúdos, quer seja em seus 

momentos de planejamento, ou de aplicação das aulas, pois estará lidando com conceitos 

prévios aplicados a subjetividades de cada indivíduo na sala. Para Ostrower (1987, p. 32), ―a 

imaginação criativa levantaria hipóteses sobre certas configurações viáveis a determinada 

materialidade. Assim, o imaginar seria um pensar específico sobre um fazer concreto‖. O que 

faz desse profissional um sujeito que precisa de sensibilidade, conhecimento pedagógico, 

artístico e social na construção das relações entre as etapas do ensino da arte que priorizem o 

pensar, o investigar e o fazer da produção artística. Deve também ser conhecedor da sua 

disciplina como até de conceitos, saberes e conteúdo de maneira que entenda e divulgue o seu 

valor transformador e sua relevância conceitual para a formação. 

Transformar esses conceitos em prática pedagógica também revela os traços da 

formação docente. As respostas da entrevista demonstram uma necessidade de adequação de 

postura e desejos dos professores para que consigam exercer sua função, como relata o 

professor Portinari (2018): ―A gente é um pouco diferente, mas nos de arte sentimos falta de 

praticar, é mais latente, pois o professor precisa executar. Não tenho tempo de laboratório.‖ 

A fala do professor implica na necessidade do ato da criação como percurso formativo 

da prática docente em arte e também como elemento estruturante da aprendizagem. A 
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professora Frida (2018), por sua vez, apresenta um estado de desconforto com as turmas e, 

por vezes, considera a diferença geracional e a indisciplina dos estudantes adolescentes como 

algo que inviabiliza um planejamento mais flexível em algumas classes como relatou em uma 

entrevista: ―Cheguei chantageando e enchi dois quadros, só assim eu prendo eles quietos‖.  

Ao mesmo tempo que relatou um fato de conotação positiva relatando a fala de uma 

aluna: 

 No fim desse ano, teve uma aluna que veio e me deu um abraço tão forte e 

fez: - Pró, você não faz ideia da importância da tua vida na minha, da aula de 

arte na minha vida. Depois que eu comecei a ter a aula de arte, eu me senti 

viva, comecei a produzir e a ganhar, pois eu me sentia inútil dentro de casa. 

Foi importante a lágrima veio nos meus olhos. (FRIDA, 2018) 

 

O fato relatado pela professora aconteceu em outra turma que possuía estudantes de 

mais idade em que pode trabalhar com resíduos reaproveitáveis implementando uma linha 

direcionada ao empreendedorismo, que é seu campo de atuação artística, concebendo objetos 

como pulseiras, brincos e bolsas de garrafa pet (Fotografia 4) e aos trabalhos manuais, 

também estudar artistas, posteriormente construindo objetos e esculturas baseados nos estudos 

(Fotografias 2 e 3):  

 

 

 

 

Fotografia 2 - Trabalho de artes feitos pelos alunos da EJA da professora Frida 

 

       

Fonte: acervo da professora Frida 
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Fotografia 3 - Trabalho de artes feitos pelos alunos da EJA da professora Frida 

 

  

Fonte: Acervo da professora Frida  

 

Fotografia 4 - Trabalho de artes feitos pelos alunos da EJA da professora Frida 

 

 

Fonte: Acervo da professora Frida 

  

Os professores entrevistados relataram como conduzem suas práticas nas aulas de 

Artes Visuais da EJA, e é notório que a heterogeneidade e o alinhamento dos planejamentos 

como indicadores de um desequilíbrio para o alcance do interesse e da aceitação de um 

quantitativo de estudantes das classes de EJA. Os estudantes de uma geração com mais idade 

se identificam com um ritmo de atividade mais próximo das metodologias mais antigas, que 

remetem ao tempo que pararam de frequentar a escola, já os jovens vivem em uma 

perspectiva mais tecnológica e com outros códigos e linguagens visuais de games, celulares, 

vídeos e outro ritmo de percepção visual.   

Na visão do professor Basquiat (2018), a forma de equalizar essa situação e tentar 

atingir a todos do grupo com suas diferenças é buscando conteúdos e ações e aplicados aos 

saberes estabelecidos pelas diretrizes municipais do ensino de arte para a EJA de forma onde 

os interesses sociais possam ser manifestados, dando um caráter de pessoalidade e identidade 
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ao planejamento aplicado e as ações em classe, o que pode ser constatado na observação do 

planejamento e na entrevista. 

 O professor Basquiat (2018) responde que se considera animado e diz que vem 

percebendo na escola uma boa procura de alunos com intuito de estudar, e não apenas adquirir 

o cartão de passagem para o transporte público, como era de costume, sente que estão 

chegando jovens politizados e com objetivos, o que faz a escola ganhar valor dentro da 

comunidade. 

 Segundo ele: ―Alunos que precisam de cuidado na reintegração, não como favor e sim 

reparação e esclarecimento de políticas públicas para acolher, vê a arte como algo que está a 

parte e não deve ser tratada assim‖.  

 

Quanto à capacidade criativa percebo que cada um carrega dentro das suas 

possibilidades algo que pode ser aproveitado e lapidado ao longo do tempo. 

Quanto a relação de interesse considero de grande valia a percepção e o uso 

da função social do professor de forma que possa contribuir para o 

desenvolvimento das potencialidades dos alunos, pois as realidades alternam 

de acordo com as ofertas e o resgate da estima depende muito do estímulo. 

(BASQUIAT, 2018) 

 

Como ação para esse resgate da autoestima e da identidade ele desenvolve como 

ação paralela as aulas de arte, junto com outros docentes da escola, uma prática de orientação 

profissional e rodas de conversa com os grupos da EJA. O olhar sensível dos educadores 

sobre a realidade social dos estudantes da EJA, fazem da ação pedagógica e das trocas entre 

educadores uma etapa importante da formação. É o que elucida Coutinho (2008): 

 

A formação do professor se intensifica à medida que ele se defronta com as 

situações reais de ensino e aprendizagem. Faz parte intrínseca de sua 

profissionalidade a reflexão e a pesquisa contínua. Um momento que se 

amplia na troca entre seus pares, nos planejamentos coletivos e também nas 

carências e dificuldades comuns identificadas nos momentos de 

cumplicidade. (COUTINHO, 2008, p. 158) 

 

A reflexão da autora está relacionada ao caminhar formativo e de experiência dos 

professores, nos dedicamos a perceber essa implicação também no caminho da pesquisa, 

observar como a vivência com a arte pode ter influência na relação da educação do olhar 

proposta pelos professores entrevistados, na aproximação proporcionada pela entrevista, 

percebemos um entusiasmo e uma mobilização maior nos professores que tinham o seu lado 

como fruidor mais estimulado e buscam ações didáticas dentro de uma aproximação com a 

realidade e os saberes dos estudantes. O quadro abaixo nos apresenta um panorama. 
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Quadro 13 - Ações pedagógicas nas salas de aula da EJA 
 

PROFESSOR AÇÕES PEDAGÓGICAS NAS SALAS DE AULA DA EJA 

FRIDA Desenvolve os planos de aula por meio de Projetos com reaproveitamento 

de materiais, também pela falta de material específico de artes na escola. A 

interdisciplinaridade é um recurso para juntar conteúdos e conseguir 

recursos. 

BASQUIAT Trabalha com pesquisa e pratica em arte com os alunos atualmente amplia o 

enfoque se suas aulas em manifestações culturais. Pela adequação de pouco 

tempo de aula, o foco e explorar e desenvolver potencialidades, o objetivo é 

contribuir a cultura dos alunos (cultura do pertencente), não tem recursos, 

busca constantemente materiais alternativos, viaja e faz cursos para 

conhecer técnicas e outras possibilidades. 

VAN GOGH Traz muito a dificuldade de planejar ações na EJA pela dificuldade de 

materiais para ensinar técnicas artísticas, e encontrou na parceria com outras 

disciplinas o caminho para praticar com seus alunos, ligado ao conteúdo 

com outras disciplinas. Trabalha com releituras, imagens xerocopiadas e 

tenta associar aos dias atuais, tratando a arte como meio de reflexão e 

identificação, e foca em trabalhos manuais. 

PORTINARI Questiona a dificuldade de materiais, porém diz que trabalha baseado nos 

saberes, mas sempre privilegiando as abordagens das artes visuais por ser 

sua área deformação, aponta que trabalha com teorias da arte e práticas. 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

Ao analisar os posicionamentos dos professores, percebemos que a falta de recursos 

materiais, evidencia a maior dificuldade nessa etapa, já que o fazer nas aulas de Artes Visuais 

é um componente imprescindível para a aprendizagem. A experiência da criação em Arte é 

inteiramente ligada ao entendimento e aplicação de conceitos, a fundamentação e a reflexão 

são importantes bases para a elaboração dos estudantes, porém, criar suas próprias 

interpretações amplia e atribui significado ao processo de aprender pela experimentação e 

experiência ativa. 

Segundo Dewey (2010, p. 122), ―uma experiência tem padrão e estrutura porque não 

apenas é uma alternância do fazer e do ficar sujeito a algo, também porque consiste nas duas 

coisas relacionadas. ‖  Por meio do fazer artístico os professores podem trabalhar a 

consciência das escolhas dos estudantes, as decisões e as atitudes sobre o que fazer com erros 

e acertos no trato técnico da Arte e transpor isso para o próprio pensar do cotidiano, a pratica 

na arte é o lugar de encontro do sujeito com suas próprias análises internas. 

Em se tratando da prática docente, também interpretada pelas reflexões expostas no 

quadro, percebe-se que a vivência pessoal dos educadores direciona seus planos, o que é 

importante, porém, não pode ser uma regra, ou corre-se o risco de uma transposição de 

interesses e alinhamento da visão estética do professor sobre os estudantes.  
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As leituras visuais, interpretações e criações precisam ser estimuladas para que sejam 

genuínas ou a aprendizagem não será libertadora. Como corrobora Pillar (2008, p. 81): ―nesse 

sentido, o professor não ensina como ler, pois não há uma leitura como a mais correta, há 

atribuições de sentidos construídas pelo leitor em função das informações e dos seus 

interesses no momento‖.  

Assim sendo, as Artes Visuais são um meio de condução da capacidade criativa e da 

aproximação estética entre obras e estudantes e assim estabelecendo que o papel dessa 

linguagem na escola está ligado á formação do conhecimento por meio da sensibilidade 

estética, promovendo momentos de fruição, pesquisa, critica, elaboração pessoal e coletiva 

dos estudantes e análise constante dos caminhos do ensino por meio da percepção por parte 

dos professores. 

 

4.3 OLHARES PARA O CAMINHO: ENCAMINHAMENTOS NA CONSTRUÇÃO 

COLETIVA, ANSEIOS E POSSIBILIDADES 

 

A pesquisa colaborativa contou com o dispositivo das entrevistas, elemento mais 

importante para a formulação dos temas geradores do produto proposto por essa pesquisa:  a 

Proposta de Oficinas prático-reflexivas para arte-educadores que atuam na EJA: 

direcionamentos para a formação de professores (ver Apêndice).  

As entrevistas suscitaram reflexões para a formulação de indicativos importantes 

para uma proposta de formação docente do professor de Artes Visuais que atua na EJA da 

Rede Municipal de Salvador. Nelas, os professores, mesmo com o tempo significativo de 

atuação na EJA, sentem dificuldade de acessar os estudantes de forma pedagógica e de alinhar 

conceitos e conteúdo que agreguem a todos. Essa situação é própria da educação, as turmas 

são constituídas de sujeitos com interesses diversos e histórias de vida marcadas por conflitos 

ligados ao trabalho, às dificuldades sociais, às questões pessoais, familiares, financeiras e que 

impactam na dedicação, forma de perceber o ensino e de encarar projetos e interesses futuros 

como prevê a educação ofertada nos moldes atuais da EJA nas classes em que atuam. O 

desafio é transformar a escola em um espaço atrativo, como aponta o professor Basquiat 

(2018) 

 

Passeio pela teoria e pela prática e costumo observar o perfil da comunidade. 

Algumas atividades lúdicas envolvendo as diversas linguagens artísticas 

tendem a ser bem atrativas, mas o que se destaca é o trabalho de arte 
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profissionalizante, ou seja, existe um grande anseio em aprender algo para 

transformar em possibilidade de venda (BASQUIAT, 2018) 

 

O professor Basquiat (2018), para driblar as adversidades e trazer atrativos, encontra 

mecanismos em atividades diversificadas, com sentidos ligados aos processos familiares, do 

mundo do trabalho e direcionadas ao encaminhamento profissionalizante. Dessa forma os 

conceitos se dão de maneira ampla na sala de aula, sendo melhor entendidos, dando uma 

leveza aos espaços de estudo da noite, nos quais a arte, cotidiano e aprendizagem se unem no 

processo pedagógico. Como destaca Barbosa (2008): 

 

A vida humana é composta de muitas facetas, muitos ângulos diferentes que 

interagem, uma pessoa nunca é apenas o seu ser profissional, ou familiar, ou 

social, mas sim todos estes. Um não se sobrepõe ou é mais importante que o 

outro, pois o profissional precisa do apoio e da estrutura familiar e vice-

versa, assim como a nossa vida é repleta de diversas facetas também é o 

conhecimento. (BARBOSA, 2008, p. 104) 

 

A análise da autora comunga com o pensamento de alguns professores da pesquisa, 

bem como suas perspectivas docentes. Dentro dessa visão e anseio, essa pesquisa buscou 

também catalogar quais seriam os desafios para ser um professor atuante da EJA e ,nessa 

etapa, os professores foram convidados a dar sugestões para estrutura dos temas geradores 

para o produto da pesquisa, quando então surgiram indicações no âmbito de questões sociais e 

extracurriculares, que envolvem os estudantes e não estão relacionadas exclusivamente ao 

ensino de arte, mas que precisam ser elemento da formação docente em qualquer disciplina 

que atue na EJA, para isso colocamos algumas percepções surgidas durante as entrevistas, em 

uma nuvem de palavras. 

  

Figura 10 - Percepções dos professores acerca de questões que envolvem a formação e a prática 

docente na EJA para além dos conceitos disciplinares das Artes Visuais 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Os temas extracurriculares levantados pelos professores estavam relacionados a 

aspectos variados e foram apresentados em palavras e expressões que chamaremos de 

percepções e que foram recorrentes nas falas dos professores, o que suscitou o nosso olhar 

para a relevância desses assuntos na temática da formação do docente de Artes Visuais da 

EJA, dividimos em duas categorias. 

Percepções sociais: intolerâncias, violências, discriminação, direitos, negritude, 

identidade, vida social e escola, EJA como castigo, falta de oportunidades, olhar solidário, 

periferia, cultura do pertencente, emprego, orientação profissional, ganhar, resíduos, 

reaproveitamento, útil para vender, sentido prático. 

Percepções emocionais: adaptação, psicologia social, baixa autoestima, rotina 

tumultuada. 

Durante as entrevistas, essas percepções apareceram nas  discussões e dialogaram  

entre  os conceitos e metodologias do ensino das Artes Visuais, os professores possuem 

metodologias distintas e propostas didáticas flexíveis, apontam que esse fato está diretamente 

ligado às suas realidades, estruturas das escolas, escassez de recursos, comportamento dos 

estudantes, adversidades ocorridas pela violência nas comunidades e o impacto nas salas de 

aula, diferenças geracionais e lacunas na formação docente. Como elucida Arroyo (2014): 

 

A concepção teórica como olhamos a realidade nos leva a privilegiar umas 

temáticas e secundarizar ou ignorar outras. Por décadas destacamos as 

grandes estruturas econômicas e sociais. Para nós educadores esse olhar foi 

importantíssimo, pois abrimos nosso olhar por vezes demasiado centrado no 

escolar. Entretanto, passamos a privilegiar tanto as estruturas, as políticas, os 

sistemas de ensino, os currículos, que esquecemos dos sujeitos, dos 

educandos e até de nós, seus mestres, enquanto sujeitos. (ARROYO, 2014, 

p. 260) 

 

Diante dessa constatação que o autor nos confere, percebemos que o trato com a 

educação ele precisa ter o amplo olhar para o ser social, tanto do estudante quanto do 

professor. Durante a pesquisa, os relatos dos professores sobre as necessidades financeiras 

apontadas pelos estudantes, por vezes, levam os professores a um caminho de ensino de arte 

mais tecnicista, com a criação de produtos artísticos ligados a uma ideia de comercialização 
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ou a uma mudança na proposta da sequência didática planejada, pois os interesses dos 

estudantes não acompanham o objetivo o deixando distante e sem muito sentido para o grupo 

no processo de entendimento.  

Como aponta o professor Portinari (2018): ―conseguimos maior adesão dos alunos 

quando a gente casa com algum motivo ou alguma situação, por que a assim a disciplina abre 

mais a cabeça entende? Você não fica só ali na técnica‖.  

Assim como o professor Portinari, os demais docentes apontam a necessidade de 

uma escola mais atrativa, com projeto pedagógico significativo, e uma educação que seja 

sensível à realidade dos estudantes da EJA, apareceram nas falas dos professores, uma 

empatia com relação aos estudantes adultos e idosos e uma inquietação e angustia com 

relação aos estudantes adolescentes. 

Como relata o professor Portinari (2018) ―eles têm um comportamento difícil, mas 

eles têm a autoestima baixa, pois foram expulsos do turno da tarde e colocados como castigo 

na EJA‖. O professor nessas circunstâncias sente-se convocado a uma postura humanista, não 

de sacerdócio ou vocação na sua prática docente, porém sensível solidário ao estudante como 

indivíduo que tem uma dificuldade para enfrentar, e busca compreender o sentimento do outro 

para reconhecer caminhos didáticos de ajuda. 

Como nos afirma Macedo (2010): 

 

O importante é ressaltar que, para conhecer como o outro experimenta a 

vida, faz-se necessário o exercício sensível e difícil de sairmos de nós 

mesmos. Há que nos desdobrarmo-nos, criticarmo-nos, abrirmo-nos a certa 

violação de hábitos sagrados e solidificados de sociedade do ―eu‖. 

Experiência intestina e radicalmente relacional de intercriticidade. 

(MACEDO, 2010, p. 28)  

 

A colaboração de Macedo (2010) trata da relação posta entre professores diante das 

dificuldades dos estudantes como algo da constituição social e humanista da formação, no 

momento em que colocamos a realidade social no exercício docente, pensamos no professor 

como um ser social, sujeito que toca na história do outro e vive a sua própria história. Essas 

experiências não estão nos currículos da formação acadêmica, pois são da vivência e da 

prática docente, mas são elas que ajudam a forjar a identidade e a imagem do professor. 

A identidade nesse aspecto está inteiramente ligada a outros papéis, perpassa pela 

capacidade de identificação, e de reconhecimento sensível dos grupos sociais com os quais 

trabalha, e nesse estágio, o professor precisa ser sensível e ampliar suas possibilidades de 
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pesquisa e profissionalismo, que garantam busca de resoluções e parcerias e não apenas um 

lugar de amor, devoção e doação.  

São nos momentos de crises e descobertas do cotidiano das escolas que os saberes 

acadêmicos são confrontados, as abordagens são revisitadas e a formação vai se constituindo 

pela experiência. Nas entrevistas, os professores apresentaram suas colaborações de temas 

para o produto da pesquisa, pontuando as questões técnicas e conceituais, porém, as 

abordagens sociais e interacionais protagonizavam a fala. Numa tentativa de sistematizar 

essas falas, elaboramos no quadro abaixo a apresentação das contribuições sugeridas pelos 

professores nas entrevistas colaborativas.  

 

 

 

 

Quadro 14 - Sugestões dos professores para indicativos importantes para uma proposta de formação 

docente do professor de Artes Visuais que atua na EJA da rede municipal de Salvador 

 
PROFESSOR SUGESTÕES DOS PROFESSORES PARA INDICATIVOS 

IMPORTANTES PARA UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO 

DOCENTE DO PROFESSOR DE ARTES VISUAIS QUE ATUA NA 

EJA DA REDE MUNICIPAL DE SALVADOR. 

FRIDA Proposta de atividades e produções ligadas ao empreendedorismo; 

Estratégias que ajudem a lidar com a dificuldade dos conflitos geracionais; 

Propostas conceituais e procedimentais que estimulem as habilidades e 

coordenação motoras dos estudantes da EJA 

 

BASQUIAT Estratégias e ações com enfoque em conhecimentos de arte como pesquisa 

social;  

Ações didáticas de fomento ao empreendedorismo 

Estratégias colaborativas que estabeleça a relação da arte e realidade social e 

artística da comunidade.  

VAN GOGH Esclarecimento sobre ensino das linguagens de maneira especifica para os 

professores especialistas; 

Espaço para troca de ideias de como usar recursos e materiais diferentes 

linguagens. 

Atividades práticas envolvendo técnicas artísticas como a modelagem e a 

pintura; 

Temáticas de arte popular, com conceitos mais próximos da realidade dos 

alunos. 

PORTINARI Prática inovadoras, investimento na criatividade do professor. Metodologias 

atrativas; 

Propostas de projetos didáticos por eixos temáticos, trabalhando por temas e 

não por conceitos fechados e técnicas; 

Estratégias que auxiliem o professor a olhar para o aluno como produtor 

potencial de arte e a diversidade que trazem em suas histórias 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 
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Essas considerações promovem possíveis fatores que envolvem a docência na EJA e 

os desafios da Arte-educação. O quadro acima apresenta de forma sucinta as respostas dos 

professores acerca de temas que poderiam contribuir com a proposta do produto da pesquisa, 

a proposição de oficinas formativas para futuros docentes e docentes atuantes na EJA de 

Salvador. 

A perspectiva foi que eles apresentassem ideias que estivessem diretamente ligadas 

aos desafios e necessidades que um docente da EJA vivencia de imediato ao trabalhar nas 

classes. As temáticas aparecem ligadas diretamente aos processos formativos dos professores, 

apontam uma necessidade de ensino ligada aos aspectos de formação social dos estudantes, 

como aos aspectos sensíveis e humanizadores dos professores, pois a vida e a escola, de 

acordo com as temáticas sugeridas, estão imbricadas. 

Os sujeitos da Eja estão locados em uma parcela social sem muito acesso à arte e à 

cultura, sendo esses elementos pouco reconhecidos como necessidades, devido a tantas 

outros, porém, uma condição social se dá no momento em que necessidades básicas de 

sobrevivência, trabalho, alimentação, lazer e cultura estão presentes na vida dos indivíduos. 

Como reflete Fantin: 

No rastro das grandes transformações que têm marcado a sociedade 

contemporânea na busca de linguagens mais adequadas ás visíveis mudanças 

operadas em todos os âmbitos e modalidades das práticas sociais , 

especificamente na prática educativa permanecem um dilema e um paradoxo 

para a construção significativa do conhecimento: necessidade  de operar com 

informações tecnológicas críticas e criativamente na universalização do 

ensino, de um lado, e, de outro, o acesso a tais bens culturais restrito apenas 

a  uma parcela da população (FANTIN, 2008, p. 42) 

 

 

A contribuição da autora corrobora com algumas inquietações dos professores em 

suas sugestões temáticas do quadro: é preciso problematizar e investir no ensino da EJA de 

forma mais ampla. As colocações acerca de metodologias mais inovadoras, abordagem de 

empreendedorismo e formação de uma prática docente mediadora de conteúdos e vida 

cotidiana se apresentam de maneira significativa nessa abordagem e etapa da pesquisa.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Figura 11 - A noite estrelada. Autor: Vincent Van Gogh. Museu de Arte Moderna, Nova York, EUA 

Ano: 1889 Técnica: Óleo sobre tela. 73,7cm × 92,1cm. 
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Fonte: www.vangoghmuseum.com  

 

A obra Noite Estrelada foi pintada em um momento difícil da vida do artista, em que 

ele queria experimentar algo tranquilizador e inovador, após um grande período de agitação, 

sonhos desfeitos, frustrações de planos e árduo esforço em busca de um sentido para seu 

projeto de vida. O resultado surpreende por não ser triste, mas sim vibrante, traduzindo 

energia e tudo iluminado pelas estrelas. O céu é o centro, a necessidade de alcance de algo por 

encontrar.  

A pintura foi feita de memória, não se tratava mais da luz que o artista via na noite e 

sim de sua própria luz representada e encontrada na imaginação e criação. A pesquisa aqui 

apresentada buscou caminhos entre considerações de olhares distintos sobre a formação 

estética e crítica do professor de Artes Visuais que atua na EJA, e o que fizemos foi olhar pela 

janela dos olhares desses professores, concebendo projeções de ideias e inconclusões, como 

uma tela pintada, transformada em um novo caminho para outras interpretações. Assim são as 

considerações finais da pesquisa. 

O caminho da pesquisa foi a proposta de uma amostragem baseada nas entrevistas 

com quatro professores de Artes Visuais que atuam na Rede Municipal de Salvador, os quais 

retrataram as vivências dos professores sobre as suas questões pessoais, profissionais e 

formativas, o que representa não um final desse foco de pesquisa, mas o início talvez de novas 

discussões e ampliações.  
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O caminho do ensino da Arte propõe sempre novos desafios, o campo de pesquisa 

pode ser ainda ampliado no que se refere à modalidade educação de Jovens e Adultos, e aqui 

focamos na formação estética e crítica dos professores, por julgarmos ser um dos maiores 

dilemas atuais na educação estética. Porém as mudanças sociais cada vez mais impactam as 

vidas dos estudantes em diferentes faixas etárias, e o espaço da formação humana integral, 

dos sentidos e sentimentos, corre o risco de afastar-se dos currículos se não houver 

professores cuidados, amparados e fortalecidos em suas pesquisas e práticas.  

Esse foi um dos motivos que mobilizaram esse estudo, como tem sido a formação do 

docente de Artes Visuais que atua na EJA da Rede Municipal de Salvador e como essa 

formação tem impactado a prática em sala de aula? Não há, no entanto, respostas lineares para 

esse questionamento. Surgiram percepções sobre a postura docente, a identidade profissional 

e a relação pessoal dos educadores com a modalidade, em aspectos que perpassaram as 

questões conceituais e curriculares, apontando a necessidade de uma formação mais 

direcionada aos professores da Linguagem das Artes Visuais que atuam na EJA, assim como 

de outras linguagens. 

 A pesquisa buscou responder à pergunta de que forma vem ocorrendo o processo de 

formação continuada do docente de Artes Visuais que atua na Educação de Jovens e Adultos, 

na Rede Municipal de Ensino de Salvador?  Ao fazermos as entrevistas e estudos, não foi 

percebido um projeto sólido nesse sentido da formação docente específica em Artes Visuais 

para EJA, os professores tratam e elaboram as suas experiências de forma a construírem 

caminhos pessoais de atuação. 

 Acreditamos que grupos ligados à educação básica em outras modalidades possam 

estar mais articulados em reuniões e debates pedagógicos mais colaborativos, o que não foi 

fomentado nem percebido na pesquisa no caso da EJA. Os referencias não são específicos 

quando se trata da EJA e os saberes que norteiam o ensino de arte na modalidade trazem uma 

conotação de polivalência.  

Rememoramos que o objetivo geral foi compreender o processo de formação do 

docente de Artes Visuais que atua na Educação de Jovens e Adultos, na Rede Municipal de 

Ensino de Salvador, na perspectiva estética e crítica. Observamos que a formação persegue 

caminhos acadêmicos que são preenchidos por cursos, participações em seminários, grupos de 

pesquisa; já a formação crítica e estética depende também de um posicionamento no campo 

da ação pessoal do professor na sua frequência em acessar a arte em seu cotidiano, é um 

processo ligado a autoformação, sendo observada uma dificuldade descrita pelos professores 
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sobre esse aspecto, devido à falta de tempo para pesquisas artísticas  e consumo cultural, por 

terem grande número de horas de trabalho em diferentes turnos. 

Os objetivos específicos foram estruturados em: realizar estudos teóricos acerca da 

formação de professores e da Arte-educação. Para nos amparar nas discussões e fundamentar 

essas temáticas, nos aproximamos dos estudos pensamentos e considerações de autores como: 

Dantas (2012), Laffin (2012), Imbernón (2009), Tardif (2014), Paiva (2012), Nóvoa (1992), 

Freire (1998), Coutinho (2008), Gadotti (2003), que abordam a formação docente dando 

relevância a modalidade EJA.  

Outro objetivo foi analisar a formação inicial e continuada de professores de Artes 

Visuais colaboradores da pesquisa no sentido da concepção estética e crítica, a partir das 

considerações de Heidegger (1997), Barbosa (1998), Dewey (2010), Nunes (2006), Campos 

(2002), Ostrower (1987), Alvares (2012), Loponte (2017), Duarte Jr. (1991), Carvalho (2013), 

autores norteadores dessa etapa do estudo, de forma que esclareceram e contemplaram uma 

análise teórica que dialogasse como cotidianos dos professores entrevistados, no campo de 

suas subjetividades e concepções estéticas na formação e prática pedagógica.  

Assim foi traçado o caminho formativo de professores de Artes Visuais que atuam na 

Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Salvador, destacando as algumas 

características. Foram evidenciados aspectos que determinaram que os caminhos da formação 

se deram por meio de cursos de pós-graduação e experiências formativas do próprio cotidiano 

e fazer pedagógico, não sendo muito veiculada à formação específica em Arte- educação e  

EJA por parte da Secretaria de Educação Municipal de Salvador para os professores 

entrevistados. 

A investigação nos mostrou que o cotidiano, as distintas realidades e os saberes dos 

professores constituem atualmente a estrutura da formação e a base do que aplicam em suas 

salas de aula na EJA. A amplitude e profundidade da área de Arte requer estudos mais 

aprofundados nos âmbitos da percepção visual, do processo criativo, técnicas artísticas, 

educação de adultos e idosos, entre outros campos de estudo que aparecem explícitos ou 

implícitos aos planos de aula, que podem constituir um ensino e uma formação docente mais 

coesa e embasada, para isso o professor de arte precisa de tempo para se debruçar em suas 

práticas, pensando-se e posicionando-se como professor pesquisador, o que a pesquisa 

detectou apenas na postura de um dos entrevistados. 

As análises das entrevistas buscaram contemplar os objetivos que nortearam a 

investigação e foram dispostos em categorias de análises que versaram acerca da formação 

inicial e continuada, a trajetória profissional como processo formador, tempo de atuação, 
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motivos que conduziram os professores a atuarem como docentes da EJA, contato pessoal 

com Arte e a implicação na pratica pedagógica, além de ações pedagógicas desenvolvidas nas 

salas de aula da EJA.  

A análise dessas temáticas propostas nas entrevistas, aliadas aos temas indicados 

pelos professores, gerou o produto da pesquisa: Proposta de Oficinas de Prático-reflexivas 

direcionada a professores de Artes Visuais que atuam na modalidade Educação de Jovens e 

Adultos. Em se tratando de uma construção colaborativa dos indicadores temáticos para a 

elaboração dos produtos, os professores contribuíram de forma integral com suas reflexões e 

considerações oriundas de uma vivência e consciência de seu papel docente, olhando sua 

própria trajetória profissional, a realidade vivida pelos estudantes e o compromisso de lidar 

com uma modalidade reflete características específicas e que requer um posicionamento 

social, político e humano do professor. 

O levantamento de possibilidades para a estruturação dos indicadores também 

proporcionou aos professores revisitarem suas dificuldades e capacidades adquiridas ao longo 

de seu exercício docente na EJA, o que contribuiu para a autocrítica e percepção. 

O trabalho buscou um diálogo entre a trajetória formativa dos professores de Artes 

Visuais que atuam na modalidade por se tratar de temas que abarcam a educação, a 

sensibilidade e a cidadania de forma plena, pela valorização do ensino das Artes Visuais, 

enfocando a sua importância na vida e no processo de formação docente e discente da cidade 

de Salvador, no intuito de contribuir com estudos para uma educação de qualidade, com 

comprometimento, onde a criticidade, o respeito as diversidades ao público das camadas mais 

populares da cidade possam ser repensados, bem como o caminho formativo docente, para 

que proposições possam ser pensadas em um âmbito das licenciaturas, dos cursos de pós-

graduação e das políticas públicas. 

Por fim, diante das análises e tessituras feitas no desenvolvimento da pesquisa, cabe 

sugerir algumas ações que seriam de fundamental importância para o fomento dos processos 

de formação continuadas dos professores de Artes Visuais da EJA, como uma parceria entre a 

SMED e o MPEJA por ser o único mestrado no país que discute a modalidade. Podendo 

contribuir com cursos de extensão na temática Arte e EJA, bem como criação de um núcleo 

de arte-educação, com referenciais pensados para o ensino e a formação docente na EJA. 

 

 

 



149 

 

REFERÊNCIAS 

 

AMORIM, A.; Dantas T. FARIA, E. M. (Orgs.). Identidade, Cultura, Formação, Gestão e 

Tecnologia na Educação de Jovens e Adultos. Salvador: EDUFBA, 2016.  

 

AMORIM, Antônio; DANTAS, Tânia Regina; AQUINO, Maria Sacramento (Orgs.). 

Educação de Jovens e Adultos: Politicas Publicas, formação de professores, gestão e 

diversidade multicultural. Salvador: EDUFBA, 2017.  

 

AMADO, Jorge. Capitães da areia. Rio de Janeiro: Record 2001. 

 

ARSLAN, Luciana Mourão; IAVELBERG, Rosa. Ensino da Arte. São Paulo: Tompsom 

Learning, 2006. 

 

ALVARENGA, Valéria Metroski   and SILVA, Maria Cristina da Rosa Fonseca da. 

Formação Docente em Arte: percurso e expectativas a partir da lei 13.278/16. Educ. Real. 

[online]. 2018, vol.43 ,n.3,pp.1009-1030. Disponível em: 

>http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2175-

62362018000301009&lng=en&nrm=iso&tlng=pt< acesso em : 26.06.2019 

 

ANDRE, Marli. O que é estudo de caso qualitativo em educação? Revista da FAEEBA – 

Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 22, n. 40, p. 95-103, jul. /Dez. 2013 

 

ALVARES, Sonia Alvares. Educação estética na EJA: a beleza de ensinar e aprender com 

jovens e adultos. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

ALCOFORADO, Joaquim Luís Medeiros. Competências, Cidadania e Profissionalidade: 

limites e desafios para a construção de um modelo português de educação e formação de 

adultos. Dissertação de Doutoramento. Universidade de Coimbra, 2008. 

 

ARROYO, Miguel G. Passageiros da noite: do trabalho para a EJA: itinerários pelo direito a 

uma vida justa. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017. 

 

ARROYO, Miguel G. Imagens quebradas: trajetórias e tempos de alunos e mestres. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 

 

BAHIA. CONDER. Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. Painel de 

informações: dados socioeconômicos do município de Salvador por bairros e prefeituras-

bairro. Sistema de Informações Geográficas Urbanas do Estado da Bahia (INFORMS - 

Organizador). 5ª ed. Salvador: CONDER/ INFORMS, 2016. 

 

BARBOSA, Ana Mae. A Imagem no Ensino da Arte. São Paulo: Editora Perspectiva, 1998. 

 

______. Inquietações e Mudanças no Ensino da Arte. São Paulo: Editora Cortez, 2008. 

 

______. Arte /Educação Contemporânea: Consonâncias Internacionais. São Paulo: Editora 

Cortez. 2008. 

 

Barbosa, Ana Mae; Coutinho, Rejane Galvão (Orgs.). Arte /Educação Mediação cultural é 

social. São Paulo: UNESP, 2009. 



150 

 

 

BARBIER, René. A pesquisa-ação. Tradução de Lucie Didio. Brasília: Líber Livro Editora, 

2007. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação: Lei nº 9.394/96 – 

24 de abril. 2018. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, 1998 

 

BRASIL Ministério da Educação e Desporto. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e 

quarto ciclo do ensino fundamental – A arte. Brasília: MEC, 1998. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação: Lei nº 9.394/96 – 

24 de dez. 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, 1998. 

 
BRASIL. Parecer do CNE/CEB n. 11/2000, de 10 de maio de 2000. Dispõe sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Conselho Nacional de 

Educação, Ministério da Educação, Poder Executivo, Brasília, DF, 2000. Disponível em 

http://confinteabrasilmais6.mec.gov.br/images/documentos/parecer_CNE_CEB_11_2000.pdf 

acesso em 11.11.2018 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara Nacional de Educação Básica. 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da Educação. 

Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, 

SEB, DICEI, 2013 

 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) Ensino Médio. Brasília, 2000. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/arte.pdf> Acesso em 05 ago. 2018 

 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação popular. São Paulo: Editora Brasiliense, 

1981. Disponível em: >http://ifibe.edu.br/arq/201509112220031556922168.pdf> Acesso  

 

 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O Que é Educação. São Paulo: Editora Brasiliense, 1981. 

 

CARVALHO, Carla Meira Pires de. Professora, no teatro pode rir? Vitória da Conquista: 

Edições UESB, 2003.  

 

CAMINHA, Pero Vaz. Carta de Pero Vaz de Caminha a El-Rei D. Manuel I Sobre o 

Achamento do Brasil. São Paulo: Editora Martin Claret, 2009. 

 

CAMPOS, Neide Pelaez. A construção do olhar estético-crítico do educador. 

Florianópolis: Editora UFSC, 2002. 

 

CANDA, Cilene Nascimento. A arte e a estética em Hegel: Reflexões filosóficas sobre a 

autonomia e a liberdade humana. Theoria –revista eletrônica de filosofia. Volume 03. Nº 

06, ano 201.pg 66-79.Disponivel em: 

http://www.theoria.com.br/edicao0611/estetica_hegel.pdf> Acesso em 23 jan. 2019 

 

http://confinteabrasilmais6.mec.gov.br/images/documentos/parecer_CNE_CEB_11_2000.pdf%20acesso
http://confinteabrasilmais6.mec.gov.br/images/documentos/parecer_CNE_CEB_11_2000.pdf%20acesso
http://ifibe.edu.br/arq/201509112220031556922168.pdf
http://www.theoria.com.br/edicao0611/estetica_hegel.pdf


151 

 

CHAUÍ, Marilena. Cultura política e política cultural. Conferência IEA-USP, 6 de 

dezembro de 1994. Disponível em: <file:///C:/Users/INPUTEC/Downloads/8848-

Texto%20do%20artigo-11500-1-10-20120510.pdf> Acesso em 26 ago. 2018 

 

DANTAS, Tânia Regina. Formação de professores em EJA: uma experiência pioneira na 

Bahia. Revista da FAEEBA, Salvador, v.21, n. 37, jan./jun. 2012, p.147-162. 

 

DEWEY, John. A arte como experiência. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

 

DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2ª ED. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

 

DJANIRA. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú 

Cultural, 2019. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9397/djanira>. 

Acesso em: 18 de Jun. 2019. Verbete da Enciclopédia. 

ISBN: 978-85-7979-060-7 

 

DOMINGUES, Isaneide. O grupo focal e o conhecimento sobre identidade profissional dos 

professores. In: PIMENTA, Selma Garrido, Ghedin, Evandro, FRANCO, Maria Amélia 

Santoro (Orgs). Pesquisa em educação: Alternativas investigativas com objetos complexos. 

São Paulo: Edições Loyola, 2015. 

 

DUARTE JÚNIOR, João Francisco. Por que arte-educação? Campinas, São Paulo: Papirus, 

1991. 

 

DUARTE JUNIOR, João Francisco. Fundamentos Estéticos da Educação. Campinas, SP: 

Papirus,1988. 

 

EBC. Professores do país não recomendam a própria profissão. Disponível em:   

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-07/metade-dos-professores-no-pais-

nao-recomenda-propria-profissao> Acesso em 15 set. 2018 

 

FANTIN, Mônica. O processo criador e o cinema na educação de crianças. In: FRITZE, 

Celdon; MOREIRA, Janine (Orgs). Educação e Arte: as linguagens artísticas na formação 

humana. Campinas, SP: Papirus, 2008. 

 

FRITZE, Celdon; MOREIRA, Janine (Orgs). EDUCAÇÃO E ARTE: as linguagens 

artísticas na formação humana. Campinas, SP: Papirus, 2008. 

 

FREIRE, Paulo, Conscientização: Teoria e Prática da libertação. Uma introdução ao 

pensamento. Ed. Cortez & Moraes, 1979. 

 

________. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo, Paz 

e Terra, 1996. 

 

_______. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo. Ed, 

Cortez, 1989.  

 

file:///C:/Users/INPUTEC/Downloads/8848-Texto%20do%20artigo-11500-1-10-20120510.pdf
file:///C:/Users/INPUTEC/Downloads/8848-Texto%20do%20artigo-11500-1-10-20120510.pdf
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-07/metade-dos-professores-no-pais-nao-recomenda-propria-profissao
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-07/metade-dos-professores-no-pais-nao-recomenda-propria-profissao


152 

 

FREIRE, Paulo. Papel da Educação na humanização. Revista da FAEEBA, Salvador, v. 6, 

n. 7, p.9-27, jan.-jun. 1997. Disponível em 

<http://www.uneb.br/revistadafaeeba/files/2011/05/numero7.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2018 

 

FERRAZ, Maria F. R; FUSARI, Maria H.C.T. Arte na Educação Escolar. São Paulo: 

Cortez, ,2001.  

 

GALEFFI, Dante. O rigor nas pesquisas qualitativas: Uma abordagem fenomenológica em 

Chave transdisciplinar. In: Macedo, Roberto Sidnei; GALEFFI, Dante; PIMENTEL, Álamo 

Um rigor outro sobre a qualidade na pesquisa qualitativa: educação e ciências humanas. 

Salvador: EDUFBA, 2009. 

 

GADOTTI, Moacir. Educação e poder: introdução a pedagogia do conflito. São Paulo: 

Cortez 2003. 

 

GATTI, B. A.; BARRETO, Elba S. S. Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasília: 

UNESCO, 2009. Disponível em: 

www.unesco.unesco.org/images/0018/001846/184682por.pdf> Acesso em 26 ago. 2018 

 

GATTI, Bernadete A. Formação de professores no Brasil: características e problemas. 

Educ. Soc., Campinas, v. 31, n. 113, p. 1355-1379, out. Dez. 2010. 

 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

GODOY, Arilda Schmidt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista 

de Administração de Empresas, São Paulo, v. 35, n. 2, p.57-63, Mar./Abr.1995. Disponível 

em: <http://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/10.1590_S0034-75901995000200008.pdf>. 

Acesso em: 08 set. 2018. 

 

GOMBRICH, E.H. A história da Arte. – Rio de Janeiro: Editora LTC, 2012. 

 

HELGUERA, P. Transpedagogia. In; Hoff, M. (Orgs.). Pedagogia no campo expandido. 

Porto Alegre: Fundação Bienal do Mercosul, 2011. p. 11-12 

 

HADDAD, Sérgio; DI PIERRO, Maria Clara. Escolarização de Jovens e Adultos. Revista 

Brasileira de Educação, n. 14, mai/ jun/ jul/ ago, 2000, p. 108 – 194. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n14/n14a07.pdf Acesso em: 21 mar. 2018 

 

HERNANDEZ, Fernando. Cultura Visual, Mudança Educativa e Projeto de Trabalho.  

Porto Alegre: Artmed, 2000. 

 

HEIDEGGER, Martin. A origem da obra de arte. Biblioteca de Filosofia Contemporânea. Ed.: 

Edições 70. Tradutora: Maria da Conceição Costa. 

 

IMBERNÓN, Francisco. Formação docente do professorado: novas tendências. São Paulo: 

Cortez,2009. 

 

IBIAPINA, Ivana Maria Lopes de Melo. Reflexões sobre a produção do campo Teórico-

Metodológico das pesquisas colaborativas. In: IBIAPINA, Ivana Maria Lopes de Melo, 

http://www.unesco.unesco.org/images/0018/001846/184682por.pdf


153 

 

BANDEIRA, Hilda maria Martins, ARAÙJO, Francisco Antônio Machado (Org). Pesquisa 

colaborativa: multirreferenciais e práticas convergentes.  Ed. EDUFPI, 2016. 

 

LAFFIN, Maria Hermínia Lage Fernandes. A constituição da docência entre professores de 

escolarização inicial de Jovens e Adultos. Ed. Unijuí. 2013. 

 

LAFFIN, Maria Hermínia Lage Fernandes. Sujeitos jovens, adultos e idosos em processo de 

escolarização: o trabalho e o contexto social como elementos marcantes em suas vidas. In: 

DANTAS, Tânia Regina; AMORIM, Antônio; LEITE, Gildeci de Oliveira (Org.). Pesquisa, 

formação, alfabetização e direitos em educação de jovens e adultos. Salvador: Ed UFBA, 

2016. 

 

LEITE, Maria Isabel; OSTETTO, Luciana Esmeralda (Orgs). Museu, educação e cultura: 

encontros de crianças e professores com a arte.  Campinas, SP: Papirus, 2005.  

 

LOPONTE, Luciana Gruppelli. Tudo que chamamos de formação estética: ressonâncias 

para a docência. Revista Brasileira de Educação, Salvador, v.22, n. 69, p.429-452, abr. /jun. 

2017. 

 

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. Rio de 

Janeiro: E.P.U., 2017. 

 

MANGUEL, Alberto. Lendo Imagens: uma história de amor e ódio. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2001.  

 

MACEDO, Roberto Sidnei; GALEFFI, Dante; PIMENTEL, Álamo. Um rigor outro sobre a 

qualidade na pesquisa qualitativa: educação e ciências humanas. Salvador: EDUFBA, 

2009. 

 

NASCIMENTO, Luiz Marine Jose do; COSTA,Telma Cruz (Orgs.). Projeto político-

pedagógico da educação de jovens e adultos: São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo 

Freire, 2012. 

 

NEITZEL, Adair de Aguiar; CARVALHO, Carla. Estética e Arte na formação do professor 

de Educação Básica. Revista Lusófona de Educação, [S.l.], v. 17, n. 17, p. 103-121, aug. 

2011. ISSN 1646-401X. Disponível em:     

<http://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/2368>. Acesso em: 29 apr. 

2019. 

 

NÓVOA, António. Formação de professores e trabalho pedagógico. Lisboa: Educa, 2002.  

 

NUNES, Benedito. Introdução à filosofia da Arte. São Paulo. Ática, 2006. 

 

OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: Vozes, 1997. 

 

Observatório do PNE. Formação de professores – Análise de opiniões. Disponível em: 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores/analises/breve-

historico-da-formacao-de-professores-no-brasil. Acesso em 12.08.2018. 

 

http://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/2368
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores/analises/breve-historico-da-formacao-de-professores-no-brasil
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores/analises/breve-historico-da-formacao-de-professores-no-brasil


154 

 

Observatório do PNE. Formação de professores – Painel da meta 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores.acesso. Acesso em 

16.09.2018. 

 

PAIVA, Jane. Formação docente para a educação de Jovens e Adultos: o papel das redes 

no aprendizado ao longo da vida. Revista da FAEEBA: Educação e Contemporaneidade, 

Salvador, v.21, n. 37, p.83-95, jan. /jun. 2012. 

 

PIMENTA S. G; GHEDIN, E, FRANCO, M. A. S. (Orgs). Pesquisa em educação. 

Alternativas com objetos complexos. São Paulo: Edições Loyola, 2015  

 

RIBEIRO, Lucia de Mendonça e SILVA, Copérnico Mota da. As políticas de formação de 

professores e o plano nacional de educação no contexto da reestruturação capitalista no Brasil. 

Revista da FAEEBA: Educação e Contemporaneidade. Salvador, v.21, n. 37, p.53- 62, jan. 

/jun. 2012. 

 

RICHTER, I. M. Multiculturalidade e interdisciplinaridade. In: BARBOSA, Ana Mae. 

Inquietações e mudanças no ensino da arte. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica,1986. 

 

SEM Título. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú 

Cultural, 2019. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra62060/sem-

titulo>. Acesso em: 12 de Mai. 2019. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7 

 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação Profissional. 17. ed. - Petrópolis, RJ: 

vozes, 2014. 

 

TEIXEIRA, Anísio. Aspectos americanos de educação. Salvador: Tip. De São Francisco, 

1928. Disponível em: 

<http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/artigos/aspamerieducacao/indice.htm> Acesso em 14 

set. 2018 

 

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

Disponível em: http://www.informs.conder.ba.gov.br/wp-

content/uploads/2016/10/1_INFORMS_Painel_de_Informacoes_2016.pdf> Acesso em 16 

mai. 2019 
 

  

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores.acesso
http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/artigos/aspamerieducacao/indice.htm
http://www.informs.conder.ba.gov.br/wp-content/uploads/2016/10/1_INFORMS_Painel_de_Informacoes_2016.pdf
http://www.informs.conder.ba.gov.br/wp-content/uploads/2016/10/1_INFORMS_Painel_de_Informacoes_2016.pdf


155 

 

APÊNDICE A - PROPOSTA DE OFICINAS PRÁTICO-REFLEXIVAS PARA ARTE-

EDUCADORES QUE ATUAM NA EJA: DIRECIONAMENTOS PARA A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA  

Departamento de Educação – Campus I 
Programa de Pós-Graduação em Educação De Jovens e Adultos, Mestrado Profissional 

MPEJA 

 

PROPOSTA DE OFICINAS PRÁTICO-REFLEXIVAS PARA ARTE-EDUCADORES 

QUE ATUAM NA EJA: DIRECIONAMENTOS PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES. 

Título: Proposta de oficinas prático-reflexivas para arte educadores que atuam na EJA: 

direcionamentos para a formação de professores. 
Área de Conhecimento: Educação.  
Público Alvo: professores de Artes que atuam na EJA.  

Mediadora: Nilzete Araújo Silva 

 

Proposta: As “oficinas prático-reflexivas para arte educadores que atuam na EJA: 

direcionamentos para a formação de professores. ‖ foi uma proposta construída a partir dos 

resultados e considerações das entrevistas realizadas na pesquisa de mestrado ―O professor 

de artes visuais da educação de jovens e adultos: um olhar na perspectiva da formação 

docente, estética e crítica‖, onde os professores colaboradores entrevistados, revelaram a 

necessidade de uma formação específica, uma  reflexão sobre as práticas didáticas 

,abordagens de conceitos e conteúdos artísticos e estéticos e um diálogo para a partilha e 

revisão do ensino de Artes Visuais para o público da EJA na rede municipal de Salvador. As 

entrevistas evidenciaram a necessidade de uma formação direcionada aos professores de arte 

que atuam com artes na modalidade. A proposta será apresentada para apreciação à rede 

municipal de ensino de Salvador. 

Objetivo Geral:  

Promover diálogos e reflexões acerca da formação docente dos professores de artes visuais 

que atuam na EJA da rede municipal de Salvador, por meio de vivências de técnicas, recursos 

didáticos, trocas de experiências e diálogos, de maneira que as ações sejam articuladas por 

meio de práticas e estudos formativos. 
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Objetivos Específicos: 

a) Propor rodas de diálogo com professores de artes visuais que atuam na EJA do 

município de Salvador e com pesquisadores da modalidade; 

b) Compreender a situação e percepção dos professores de artes visuais, sobre sua 

formação e propor articulações e estratégias de atuação na pratica docente na arte 

educação na EJA; 

c) Desenvolver ações de vivências culturais e leituras partilhadas de teorias sobre 

arte educação e Educação de Jovens e adultos. 

d) Estabelecer e estruturar coletivamente, por meios das discussões e reflexões, 

caminhos para a elaboração de propostas e diretrizes para a formação docente para 

professores de artes visuais direcionado ao ensino da modalidade.  

Metodologia das oficinas  

Serão desenvolvidos encontros com professores de Artes Visuais que atuem em escolas da 

rede municipal de Salvador na Modalidade EJA. Serão estruturadas 12 oficinas em um 

cronograma quinzenal, nas manhãs de sábado com duração de 5 horas, correspondendo uma 

carga horaria de 60 horas, com certificação. Para a realização foi estipulada a participação de 

50 docentes. 

A realização das oficinas contará com momentos de teoria e prática, em uma linha 

metodológica participativa e colaborativa, onde os professores, pesquisadores e mediadora, 

serão articuladores dos debates, sistematizações e construção dos processos e resultados. Com 

a finalidade de compor um documento que oriente e articule a formação de professores e 

também apresente experiências didáticas e reflexões significativas. 

Descreveremos as etapas a serem executadas na realização da proposta. Contudo salientamos 

que a trajetória poderá sofrer alterações, por se tratar de um processo de construção, formação 

e colaboração de profissionais envolvidos de forma dialógica e investigativa. 

Quadro 1 – Sistematização Proposta de oficinas prático-reflexivas para arte educadores que 

atuam na EJA: direcionamentos para a formação de professores. 

Proposta de oficinas prático-reflexivas para arte educadores que atuam na EJA: 

direcionamentos para a formação de professores. 

Oficina  Data Objetivos 

1ª oficina   a) Apresentar a proposta das oficinas e seus objetivos  

b) Firmar acordo de participação nas oficinas 

c) Discussão preliminar sobre as especificidades da 

docência em arte para EJA 

2ª oficina  a) Dialogar sobre o ensino de Artes Visuais e EJA com 

enfoque nas políticas públicas e pesquisas atuais da 

modalidade. 
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b) Apresentação de relatos de experiências de 

professores em classes de EJA no Município. 

 

3ª oficina  a) Exposição da sistematização do encontro anterior, 

com as inferências baseadas no ensino de Artes 

Visuais e as especificidades das Classes de EJA. 

b) Vivenciar exercícios de estímulo ao processo criativo 

e a realidade da docência. 

4ª oficina  a) Vivenciar estratégias de apreciação de obras de arte, 

com enfoque em abordagens e   direcionamentos 

para os grupos da EJA. 

b) Sistematização e leitura em grupo – fundamentação 

teórica educação estética e EJA. 

 

5ª oficina  a) Estimular o processo de fruição e análise dos 

docentes por meio de uma Visita guiada a uma 

exposição de arte em um espaço cultural ou galeria 

da cidade. 

b) Vivenciar estratégias didáticas com exercício de 

mediação para grupos de EJA, focado na 

heterogeneidade, Andragogia e na importância do 

contato e consumo de arte dos educadores para a sua 

prática docente. 

 

6ª oficina  a) Refletir em debate na Roda de Diálogo 

acerca da temática Formação de professores 

de Artes Visuais para EJA- sistematização 

do encontro 

b) Continuação do diálogo sobre a formação 

docente, com a sistematização de 

indicadores necessários para o ensino de 

Artes Visuais na EJA, apresentados pelo 

grupo. 

7ª oficina  a) Discutir em Roda de Diálogo a análise das 

sequencias didáticas. Momento de fundamentação 

teórica com análise de textos e referenciais. 

b) Pensar e elaborar a formação continuada por meio de 

práticas reflexivas por meio da produção coletiva de 

recursos didáticos digitais, artísticos e teóricos para 
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as classes de EJA. 

8ª oficina  a) Pensar e elaborar a formação continuada por meio de 

práticas reflexivas por meio da produção coletiva de 

recursos didáticos digitais, artísticos e teóricos para 

as classes de EJA. 

 

9ª oficina  a) Elaborar coletivamente atividades de Artes Visuais e 

proposições de sequencias didáticas para a EJA. 

(Ação – reflexão- ação). 

b) Vivenciar a articulação da formação com a pratica 

pedagógica por meio de exercícios que promovam o 

estímulo ao processo criativo docente. 

10ª oficina   

c) Elaborar a sistematização das leituras, indicadores e 

atividades didáticas para o documento: Orientações e 

reflexões para o ensino de artes visuais na EJA. 

d) Apresentação das sistematizações dos Grupos de 

trabalho. 

11ª oficina  e) Elaborar a sistematização das leituras, indicadores e 

atividades didáticas para o documento: Orientações e 

reflexões para o ensino de Artes Visuais na EJA. 

Grupos de trabalho 

f) Apresentação das sistematizações dos Grupos de 

Trabalho. 

12ª oficina  a) Apresentação dos materiais coletivos para a 

construção do documento final  

b)  Certificação do grupo 

Fonte: elaboração própria (2018). 

Após a entrega das atividades, análises e sistematizações dos grupos, o material será entre a 

Mediadora para a elaboração do material final, que será um documento com reflexões sobre o 

ensino de Artes Visuais na EJA, práticas sistematizadas analisadas, reflexões sobre o 

pensamento de teóricos pesquisadores da modalidade. 

 

A avaliação será feita com a participação dos professores participantes de forma processual, a 

mediadora fará uma observação da participação e os professores contribuirão com uma 

autoavaliação e ao final das atividades escreverá um relato sobre o processo, suas impressões 

e aprendizagem 
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Instrumentos e materiais das oficinas   

Textos 

Livros 

Multimídia 

Computador 

Materiais de arte 

Papéis  

 

REFERÊNCIAS: 

MACEDO, Roberto Sidnei. Etnopesquisa critica, etnopesquisa –formação. Brasília: Líber 

Livro Editora.2010.179 p. (serie pesquisa v 15). 

PILLAR, Alice Dultra. A educação do olhar no ensino da arte. In. Inquietações e Mudanças 

no Ensino da Arte/Ana Mae Barbosa (org.) São Paulo: Editora Cortez, 2008 

GOGH, Vincent Van. Cartas a Théo. São Paulo: L& PM Pocket, 2002. 

ARROYO, Miguel. G. Imagens quebradas: trajetórias e tempos de alunos e mestres/ Miguel 

G. Arroyo.8 ed. – Petrópolis, RJ vozes,2014. 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM 

SALVADOR 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDC – CAMPUS I 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 

ORIENTADORA: PROFª. DRª.  TÂNIA REGINA DANTAS 

DISCENTE: NILZETE ARAÚJO 

 

Este instrumento de coleta de informações tem como objetivo compor a pesquisa intitulada: ―A 

formação do professor de arte na Educação de Jovens e Adultos da rede municipal de Salvador - As 

implicações na formação estética e crítica na prática pedagógica. ‖ 

 

Escola___________________________________________________________localidade__________________

___________Nome do (a) professor (a) ________________________________________________________. 

 

Prezado (a) professor (a): o objetivo desta pesquisa é coletar dados que permitam a realização de uma análise a respeito da formação do 

professor de arte na Educação de Jovens e Adultos da rede municipal de Salvador - As implicações na formação estética e crítica na prática 

pedagógica. Agradeço a atenção e comprometo-me a analisar as informações aqui apresentadas de forma ética e responsável, buscando 

através delas, auxiliar, mesmo que de forma modesta, o estudo das questões educacionais. 

 

I - DADOS PESSOAIS 

1. Faixa etária: 20 a 30 anos (   ) 30 a 40 anos (   )40 a 50 anos (  ) acima de 50 anos 

2. Sexo (    ) feminino (   ) masculino 

3. Tempo formativo: (   ) superior graduação (  ) superior pós graduação 

4.Universidade __________________________________ curso: _________________________ 

 

 II- QUESTÕES 

 

1. Quanto tempo tem a sua formação inicial e continuada? 

 

2. Há quanto tempo atua na Educação de Jovens e Adultos? Como se deu essa trajetória? 

 

3.Quais são as linhas teóricas em educação e arte educação te amparam na elaboração de suas 

atividades pedagógicas na EJA? 
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4. Como professor (a) de Arte da EJA, como você compreende a capacidade criativa de seus alunos e 

alunas? Como você percebe a relação de interesse e participação dos alunos da EJA nas aulas de Arte?  

 

5.Para você, qual é a importância do ensino das linguagens artísticas na Educação de Jovens e 

Adultos?  

6. Quais são as atividades mais recorrentes em suas aulas de Arte na EJA? 

 

7. Durante o seu percurso formativo, foram e são tratadas as abordagens da EJA? 

 

9. Como você lida com seu processo de consumo de eventos, bens culturais e contato com a arte e com 

seu processo criativo? 

 

10. De que forma a arte ajuda na aprendizagem das diferentes áreas de conhecimento de seus alunos e 

alunas da EJA? 

 

12. Qual é a frequência de formação continuada na Área de Arte e EJA você tem ou teve acesso? 

 

13 . Como você classificaria a abordagem curricular, pensando no enfoque da EJA, na sua Graduação? 
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ANEXO 1 – DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS NA LICENCIATURA EM DESENHO E 

PLÁSTICAS 
 

 

Fonte: https://siac.ufba.br/Siac 
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ANEXO 2 – OFÍCIO À GERÊNCIA DE CURRÍCULO DA SMED  

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MPEJA 

Rua Silveira Martins nº 2555, Cabula Salvador - BA – Telefone: (71) 3117-2200 
 

Salvador,17 de janeiro de 2019. 

À 

Secretaria Municipal de Educação – SMED 

Diretoria Pedagógica – DIPE 

Gerência de Currículo 

Att. Professora Edna Rodrigues 
 

Prezada Senhora, 

 

A Universidade do Estado da Bahia – UNEB – através do Programa de Pós-

Graduação em Educação de Jovens e Adultos – MPEJA- apresenta a Mestranda Nilzete 

Araújo Silva, matrícula 081620156, e vem solicitar a autorização desta Secretaria para que a 

mesma possa realizar a pesquisa que integra parte da sua Dissertação intitulada ―A formação 

do professor de Arte na Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Salvador: 

as implicações na formação estética e crítica na prática pedagógica” sob a orientação da 

Profa. Dra. Tânia Regina Dantas.  

O caminho metodológico consiste numa pesquisa de abordagem qualitativa, tendo 

como procedimento técnico a pesquisa aplicada do tipo participante, por meio de observação 

da realidade, análise documental, entrevista, realização de grupos dialogais, envolvendo 

docentes da EJA. O projeto de pesquisa já se encontra na Gerência de Currículo e a presente 

solicitação refere-se a segunda fase da pesquisa. 

Dessa forma, solicita autorização para obter informações relacionadas ao campo e 

sujeitos da pesquisa, bem como: 

1. Qual o quantitativo de professores de Artes da rede municipal de Salvador nas 

diferentes Linguagens artísticas? 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=x-raw-image:///d483ba0ce360aefbf4e335ae3ce9146b8af84220e6509418189d8065f91a96e9&imgrefurl=http://www.uneb.br/mpeja/files/2015/10/Educa%C3%A7%C3%A3o-em-Direitos-Humanos-e-a-Rela%C3%A7%C3%A3o-com-a-Educa%C3%A7%C3%A3o-de-Jovens-e-Adultos-na-perspectiva-da-forma%C3%A7%C3%A3o-da-cidadania.3.pdf&docid=MXxBHdiiVcT8BM&tbnid=-65g4wy6g9QVIM:&w=179&h=167&itg=1&bih=667&biw=1024&ved=undefined&iact=c&ictx=1
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=x-raw-image:///d483ba0ce360aefbf4e335ae3ce9146b8af84220e6509418189d8065f91a96e9&imgrefurl=http://www.uneb.br/mpeja/files/2015/10/Educa%C3%A7%C3%A3o-em-Direitos-Humanos-e-a-Rela%C3%A7%C3%A3o-com-a-Educa%C3%A7%C3%A3o-de-Jovens-e-Adultos-na-perspectiva-da-forma%C3%A7%C3%A3o-da-cidadania.3.pdf&docid=MXxBHdiiVcT8BM&tbnid=-65g4wy6g9QVIM:&w=179&h=167&itg=1&bih=667&biw=1024&ved=undefined&iact=c&ictx=1
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2. Qual o quantitativo de professores de Artes Visuais que atuam na Educação de Jovens 

e Adultos na Rede Municipal de Salvador? 

3. Qual o motivo da não oferta do componente curricular ARTES nos TAPs I, II, III da 

modalidade EJA na rede municipal de ensino de Salvador? 

4. Quais os programas de ações de formação docente para os professores de Artes da 

Educação de Jovens e Adultos ofertados pela Secretaria Municipal de educação nos 

últimos 5 anos? 

5. Quais as Diretrizes Curriculares e Pedagógicas de Arte para a modalidade Educação 

de Jovens e Adultos? 

6. Como a SMED concebe Arte na Educação de Jovens e Adultos? 

 

Na oportunidade disponibilizamos o contato da mestranda e da professora 

orientadora para resposta desta carta: nilzetearte@gmail.com e taniaregin@hotmail.com  

                                           Tel: (71) 99852019(WhatsApp)  

 

Atenciosamente,  

Profa. Dra. Patrícia Lessa Santos 

Coordenadora – MPEJA/UNEB 
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ANEXO 3 – MODELO TERMO DE ESCLARECIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
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ANEXO 4 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
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