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RESUMO - A formação de professores em Arte demanda investigações a respeito 
do processo de profissionalização docente, considerando que em muitas escolas 
não há profissionais com formação específica para exercer a docência nessa 
disciplina. A partir dessa constatação, levantaram-se algumas indagações que 
mobilizaram a pesquisa, entre elas: quantos profissionais que atuam na disciplina de 
Arte possuem formação específica? Qual é o panorama da formação docente no 
município de Palotina referente à disciplina de Arte? Para responder as questões 
pontuadas, realizou-se uma pesquisa de campo, com aplicação de questionário 
semiaberto a todos os professores que atuam na disciplina de Arte no corrente ano, 
abrangendo todas as escolas públicas e privadas do município de Palotina, 
considerando todos os níveis de ensino que constituem a Educação Básica. O 
objetivo da pesquisa centrou-se em mapear a formação dos professores no 
município de Palotina a fim de apontar como se apresenta o processo de 
profissionalização dos docentes que atuam na disciplina de Arte.  
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ABSTRACT - The Art teaching training demands investigations related to the 
process of teaching professionalization, considering that in many schools there are 
not professionals with this graduation to teach. From this, some questions were done 
and they conducted the research: how many teachers have the specific graduation of 
Arts? What is the scene of teaching formation related to Arts in Palotina? To answer 
these questions, it was done a field research, with a questionnaire application to all 
the teachers who teach Arts in the current year, in all schools, from all levels of basic 
education, including private and public, in Palotina. The main goal of this research 
was to evidence the teachers formation in Palotina and show what is the 
professionalizing process of Arts teachers in Palotina.  
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1 INTRODUÇÃO  
 

O presente trabalho teve por objetivo coletar dados por meio de uma pesquisa 

de campo, para conhecer a realidade da formação acadêmica dos profissionais 

atuantes na área de Arte no município de Palotina, Estado do Paraná. 

A pesquisa foi parte complementar das atividades de Estágio Obrigatório 

Supervisionado, do 4° ano de Artes Visuais da Instituição de ensino  UESPAR-União 

de Ensino Superior de Palotina PR. 

A partir das práticas de observação, coparticipação e regência realizadas no 

decorrer da graduação, em instituições de ensino públicas e privadas que ofertam 

educação básica, constatou-se a existência de fragilidades referentes à formação 

docente dos profissionais que atuam na disciplina de Arte. Nesse sentido, percebeu-

se a necessidade de um repensar sobre a formação acadêmica desses 

profissionais.  

Fusari e Ferraz (1993, citado por FREITAS, 2012, p. 21 e 52) afirmam que 

“Apesar de todos os esforços para o desenvolvimento de um saber artístico na 

escola, verifica-se que a arte... ainda não tem sido suficientemente ensinada e 

apreendida pela maioria das crianças e adolescentes brasileiros”. Para tanto se 

verifica que a atuação dos professores nas escolas tem sido criticada, pelo fato das 

práticas não atenderem as necessidades curriculares básicas, considerando que 

nem todos os profissionais atuantes possuem uma habilitação adequada. 

Partindo dos pressupostos apresentados por Fusari e Ferraz, ressalta-se 

ainda mais a importância do profissional que leciona Arte ter formação especifica na 

área, isto porque há necessidade de valorizar a disciplina que até então é vista como 

aquela que qualquer um pode lecionar sem mesmo ter um conhecimento 



aprofundado para um embasamento teórico mais elaborado no que se refere aos 

conceitos básicos da disciplina. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 
 
2.1  REVISÃO DE LITERATURA 
 

De acordo com Amaral (2013), a formação dos professores de Arte é algo que 

há tempo vem sendo discutida. Isso porque foi incluída no currículo somente a partir 

de 1996. Percebe-se, desde então, uma desvalorização da disciplina por parte dos 

próprios profissionais, bem como pela estrutura organizacional dos sistemas de 

ensino. 

Sabe-se que há alguns anos não era oferecida graduação na área de Arte, 

assim qualquer profissional ou até pessoas leigas atuavam como professor da 

disciplina. Segundo Ana Mae Barbosa, em entrevista para Amaral (2013), a ditadura 

deixou marcas no ensino das artes nas escolas, a autora acrescenta que, no ensino 

primário, essa disciplina foi dominada pela sugestão de temas e por desenhos 

alusivos às comemorações cívicas, religiosas e outras festas. Ainda nas palavras de 

Ana Mae, 

 

nas escolas sem orientação de um especialista, os professores continuam 
repetindo aqueles modelos horrorosos em xerox. São coelhinhos da 
Páscoa, índios que fazem alusão ao Dia do Índio, imagens de péssima 
qualidade estética. (AMARAL, 2013, p.1). 

 E, mais, 
 

 
 [...] no final da década de 90, houve um esforço contínuo do Ministério da 
Educação para retirar a disciplina da grade curricular, sem sucesso. E as 
escolas não cumprem o que diz a lei. A lei diz que arte é obrigatória em 
todo ensino básico. Mas, em muitas escolas, a arte aparece somente em 
alguns anos, pois os diretores alegam que não está especificado na lei que 
o ensino é obrigatório para todas as séries (AMARAL, 2013, p. 1). 
 

A complexidade da disciplina exige profissionais formados e realmente 

comprometidos com o ensino de forma significativa, apesar de, para muitos, haver 

uma visão que dar aula de arte é apenas um fazer por fazer sem atribuição 

significativa de valores estéticos e conhecimentos científicos. 

 
O professor que está trabalhando com a arte precisa conhecer as noções e 
os fazeres artísticos e estéticos dos estudantes e verificar em que medida 
pode auxiliar na diversificação sensível e cognitiva dos mesmos e na 
Concepção de Ensino de Arte como conhecimento, a principal abordagem é 
a própria arte (FUSARI e FERRAZ, 1999, p 21). 



 

Partindo da afirmação de Fusari e Ferraz (1999), nota-se a grande 

importância da formação acadêmica para professores de Arte, pois é por meio do 

aprofundamento dos conteúdos estudados na graduação, que o professor será 

capaz de adquirir embasamento teórico e prático referente à disciplina e 

posteriormente aplicá-lo no dia a dia da sala de aula. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte, 

 
[...] ao fazer e conhecer, o aluno percorre trajetos de aprendizagem que 
propiciam conhecimentos específicos sobre sua relação com o mundo. 
Além disso, desenvolvem potencialidades (como percepção, observação, 
imaginação e sensibilidade) que podem alicerçar a consciência do seu lugar 
no mundo e também contribuem inegavelmente para a sua apreensão 
significativa dos conteúdos das outras disciplinas do currículo (BRASIL, 
1997, p. 44). 

 

Diante dessa afirmação, constata-se o quanto a disciplina auxilia na 

compreensão das demais, desde que seja trabalhada e articulada com 

conhecimento e condições favoráveis de aprendizagem, estabelecendo uma relação 

com o meio e com a realidade na qual o educando está inserido. Tudo isso terá 

significado se for abordado com precisão e clareza baseado em acontecimentos 

históricos ou fatos reais partindo de situações vivenciadas ou não pelo educando. 

A Arte assume papel indispensável na vida das pessoas desde o tempo das 

cavernas. Vale lembrar que os homens primitivos já desenvolviam sua arte a partir 

da dança, pintura entre outros meios, sem a definir como obra de Arte. Por meio de 

estudos científicos, essas manifestações passaram a ser consideradas como Arte. 

 “Cada um de nós, combinando percepção, imaginação, repertório cultural e 

histórico, lê o mundo e o reapresenta à sua maneira, sob o seu ponto de vista, 

utilizando formas, cores, sons, movimentos, ritmo, cenário...” (COLETO, 2010, 

p.138).  

Isso porque “a arte se constitui de modos específicos de manifestação da 

atividade criativa dos seres humanos ao interagirem com o mundo em que vivem, ao 

se conhecerem e ao conhecê-lo” (FERRAZ E FUSARI, 1999, p. 16).  Nessa 

perspectiva, entende-se que a Arte está em todo lugar, o que exige um 

aprofundamento em seu estudo, para que sejam percebidas suas inúmeras 

possiblidades. 

Acredita-se que para haver um ensino de Arte realmente comprometido com 

o desenvolvimento dos alunos, é necessário que a formação do professor seja na 



área, pois assim será possível transmitir um conhecimento embasado em conceitos 

adquiridos durante sua formação acadêmica e trajetória de experiências vivenciadas 

no decorrer do processo ensino aprendizagem. Portanto, é de fundamental 

importância a realização e participação de uma formação continuada para 

profissionais atuantes na área da educação, pois dessa forma abrem-se caminhos 

para a concretização de um trabalho claro e objetivo. 

Segundo André et al (1999), a formação continuada dos profissionais da 

área da educação se concentra na concepção de formação e no como o professor 

se propõe a interagir com esta ferramenta de pesquisa vista como crítico/reflexiva 

para sua atuação. 

André; et al. (1999) cita ainda que, 
 
[...] há necessidade de integração entre o Estado, as agências formadoras e 
as agências contratantes de profissionais de educação para a 
implementação de políticas públicas e de um projeto nacional de educação 
alicerçado na formação profissional, na participação docente (ANDRÉ, et al, 
1999). 

 

Sabe-se que a formação continuada possibilita uma maior interação com a 

realidade, oportunizando uma reflexão diante das ações praticadas no dia a dia da 

escola ou da própria sala de aula e a partir da conscientização, torna-se possível ir à 

busca de aperfeiçoamento profissional e pessoal para que no decorrer do processo 

aconteçam mudanças que possam favorecer não somente o educador assim como 

também o educando. 

André et al. (1999) acrescentam que a formação inicial também está 

embasada na construção de competências essenciais, bem como o 

desenvolvimento de um intelecto crítico para o educador atuante como agente de 

transformação social. Os autores reforçam a necessidade de o profissional ser 

capaz de desenvolver um importante papel na interdisciplinaridade nos processos 

educativos. 

No que se refere à formação inicial, acredita-se que a interdisciplinaridade é 

algo primordial para o desenvolvimento profissional e intelectual, serve como 

subsídio para o aprimoramento das ideias e construção de saberes referente a 

várias áreas do currículo, pois o contexto histórico parte de outras disciplinas que 

estão diretas ou indiretamente ligadas entre si. 

A relação teoria e prática deve estar intrinsicamente ligada para que ocorra 

uma maior interação tanto da disciplina quanto do professor, já que estes fazem 



parte de um só sistema, deve haver um entrosamento para que a práxis se 

estabeleça no contexto escolar. Práxis, entendida na perspectiva de Ribeiro (2001), 

como a unidade consistente entre teoria e prática. De acordo com André, et al. 

(1999), a práxis do professor, sob uma perspectiva da escola apresenta questões 

como: “contradições entre a teoria e a prática”, “organização do trabalho escolar e a 

autonomia do professor”; a “escola e cultura”, e “a investigação da sabedoria 

docente e do cotidiano escolar.”. 

Ao se falar de práxis, enfatiza-se novamente a importância da formação 

inicial do professor, isso porque está relativamente ligada ao desenvolvimento das 

práticas pedagógicas, que uma vez bem elaboradas conseguem fazer uma relação 

entre a teoria e a prática que são absolutamente importantes no que se refere à 

aprendizagem contínua e progressiva. 

Não havendo um conhecimento profundo do conteúdo a ser abordado pelo 

professor, automaticamente não haverá possibilidades de fazer uma relação com a 

vivência e a prática educativa. Faz-se necessário um aprofundamento teórico para 

abordar a realidade sociocultural do educando. 

Somente por meio da interação professor, aluno e conhecimento, tornar-se-á 

possível haver uma relação entre teoria e prática de maneira satisfatória vinculada à 

realidade e vivência de situações reais capazes de oportunizar situações que 

facilitem a aprendizagem construída a partir do próprio meio. 

 

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização da pesquisa proposta neste trabalho, foi realizado um 

levantamento quali-quantitativa dos profissionais atuantes na área de Arte no 

município de Palotina. 

Há duas formas de abordar o problema da pesquisa qualitativa e 

quantitativa. Acerca da abordagem qualitativa, Godoy (1995, p.58) afirma: 

 

 [...] é a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos 
interativos pelo contato direto do pesquisador com situação estudada, para 
compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, 

dos participantes da situação em estudo. (GODOY, 1995, p.58) 
 



Gil (2002, p.94) corrobora, dizendo que "[...] métodos de pesquisa qualitativa 

estão voltados para auxiliar os pesquisadores a compreenderem pessoas e seus 

contextos sociais, culturais e institucionais". 

No que se refere à pesquisa quantitativa, Godoy (1995, p.58) considera que 

tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em número, opiniões e 

informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de métodos e técnicas 

estatísticas.  

Para o levantamento de dados utilizou-se de questionários semiabertos 

aplicados a todos os professores que atuam na disciplina de Arte, nas instituições 

públicas e privadas, do município de Palotina-Pr. 

 
Questionário é um instrumento de coleta de dados constituídos por uma 
série ordenadas de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e 
sem a presença do entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o 
questionário ao informante, pelo correio ou por um portador; depois de 
preenchido, o pesquisador devolve-o no mesmo modo. (MARCONI e 
LAKATOS, 2006, p. 98). 

 
Selltiz (1965) aponta alguns fatores que exercem influência no retorno dos 

questionários: 

O patrocinador, a forma atraente, a extensão, o tipo de carta que o 
acompanha, solicitando colaboração; as facilidades para seu preenchimento 
e sua devolução pelo correio; motivos apresentados para resposta e o tipo 
de classe de pessoas a quem é enviado o questionário. (SELLTIZ. 1965. 
p.281). 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2002), perguntas abertas também chamadas 

livres ou não limitadas são as que permitem ao informante responder livremente, 

usando linguagem própria e emitir opiniões.  

A investigação desenvolveu-se por meio dos seguintes passos: 1º 

elaboração de questionário; 2º levantamento do número de professores atuantes na 

disciplina de Arte no município de Palotina; 3º entrega dos questionários aos sujeitos 

da pesquisa; 4º recolhimento dos questionários para posterior análise; 5º análise e 

tabulação dos dados quantitativos e 6º elaboração dos gráficos com análise 

qualitativa dos dados. A partir disso, obtiveram-se resultados que comprovaram as 

indagações sugeridas no decorrer da pesquisa enquanto hipóteses. 

Por fim, pretende-se apresentar o resultado dessa pesquisa para 

comunidade, com intuito de levá-los a refletir sobre a importância da formação 

acadêmica e a valorização do curso de Artes Visuais do Município de Palotina. 

 



2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Com base nas informações obtidas mediante a pesquisa, destaca-se por 

meio de gráficos a realidade encontrada nas escolas públicas e privadas situadas no 

município de Palotina, Estado do Paraná. 

Por meio dos dados, elaborou-se um quadro comparativo apresentando os 

resultados alcançados. A partir disso, espera-se uma conscientização por parte dos 

profissionais da educação no que se refere à formação de professores de Arte, 

tendo em vista a observação de dados que confirmam a grande importância de se 

ter uma qualificação adequada. 

Foram entregues 60 questionários dos quais 52 voltaram. Dos sujeitos 

participantes da pesquisa, no que se refere à idade, 9% têm 50 anos, 31% têm entre 

16 e 30 anos e 58% estão entre 30 e 50 anos. Desses, 90% são do sexo feminino, 

8% do sexo masculino e 2% não responderam. 

No que se refere à modalidade de ensino, 14% cursaram semipresencial, 

21% à distância e 65% presencial como observado no GRÁFICO 01. 

 
GRÁFICO 1 - QUESTIONAMENTO SOBRE A FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS   PROFESSORES 
QUE LECIONAM A DISCIPLINA DE ARTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FONTE: Os autores (2016). 
 

Em relação à formação acadêmica dos professores que atuam na disciplina 

de Arte, a maioria é formada em Pedagogia, conforme observado no gráfico. 

Identifica-se também que há profissionais formados em áreas que são muito 

distintas da disciplina de Arte, como é o exemplo da formação em Tecnologia em 



Aquicultura e Matemática. Foi possível identificar que apenas 05 dos 52 

questionários respondidos são de professores que possuem formação específica na 

disciplina de Arte. Nota-se por meio dos dados obtidos na pesquisa que 44% dos 

professores que atuam na disciplina de Arte, atuam em outras disciplinas. 

Questionou-se a importância da formação em Arte para lecionar a disciplina, 

então se observou uma discordância entre a realidade e a necessidade. Isto por que 

92% dos professores que responderam ao questionário afirmaram que é importante 

possuir formação em Arte, mas apenas 19% deles possuem.  

 Os profissionais ainda foram questionados se sua formação é adequada ao 

ensino da Arte. Destes, 40% concordaram que não é adequada, porém atuam na 

área por que até então não houve exigência no que se refere à graduação, mesmo 

porque não havia na região oferta do curso de Artes. O GRÁFICO 2 apresenta a 

série em que os professores atuam, veja a seguir. 

 

GRÁFICO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE ATUAÇÃO DOS PROFESSORES EM ARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   FONTE: Os autores (2016). 

 

Pode-se observar no gráfico acima que o número maior de professores está 

na rede municipal levando-se em consideração a quantidade de escolas e CMEIs2 

que superam a rede estadual e particular. 

Com os dados acima, observa-se no GRÁFICO 3 qual é a formação desses 

professores que atuam na disciplina de Arte nesses estabelecimentos de ensino, 

levando a questionar se realmente possuem uma formação adequada. 

                                                             
2 Centro Municipal de Educação Infantil 

 



 

GRÁFICO 3 – QUESTIONAMENTO SOBRE OS A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE ARTE 
QUE ATUAM NO ENSINO BÁSICO. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

FONTE: Os autores (2016). 

De acordo com os resultados da pesquisa, nota-se que, não há profissionais 

com formação em Arte na educação básica. Este resultado leva a questionar se está 

acontecendo um ensino satisfatório levando-se em conta que os profissionais não 

possuem uma formação adequada para o exercício da função. O GRÁFICO 4 

apresenta quantos professores formados em Arte atuam em cada rede de ensino. 

 

GRÁFICO 4 – DEMONSTRAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NAS QUAIS OS 
PROFESSORES COM FORMAÇÃO EM ARTE ATUAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
FONTE: Os autores (2016). 

 

Na rede municipal e particular confirma-se a hipótese de que o professor de 

Arte não tem formação adequada para lecionar essa disciplina, pois não há nenhum 

profissional habilitado na área. Observa-se então que a maioria daqueles que são 

formados estão na rede estadual, isto porque a forma de contratação exige 

profissionais capacitados. No entanto, na rede particular não se leva em conta estas 



exigências, pois a forma de contratação não exige pré-requisitos ao que se refere à 

formação acadêmica. 

O GRÁFICO 05 demonstra a experiência dos profissionais que atuam na 

disciplina de arte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 5 – QUESTIONAMENTO DO TEMPO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE 
LECIONAM NA DISCIPLINA DE ARTE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FONTE: Os autores (2016). 
 

Uma informação que se pode obter com o gráfico 5 é que os professores da 

disciplina de Arte não possuem muito tempo de atuação, sendo este um fator que 

interfere diretamente na troca de experiências com os alunos. Também é possível 

perceber que são professores recém-formados ou estagiários que buscam esta 

disciplina como forma de complementar sua carga horária, já que, o profissional com 

maior tempo de experiência mesmo em outras áreas tem preferências na 

distribuição das aulas. 



Com relação à contratação, em sua maioria, ou seja, 52% dos profissionais 

são concursados na rede municipal ou trabalham em contratos com prazo 

determinado (PROE3, PSS4). 

De acordo com os dados obtidos, observa-se que os resultados reafirmam o 

que  a literatura já vem apontando sobre a formação do professor que atua na 

disciplina de Arte. Pois, Coutinho (2011), comenta que a situação da formação dos 

professores de Arte, no contexto do Brasil, tem uma história particular, demandando 

avanços a respeito dos conhecimentos que cercam a disciplina, desde a década de 

1970. A referida autora discorre sobre o fracasso da formação nas décadas 

seguintes, feitas por meio de licenciaturas curtas e plenas que não deram conta de 

uma formação específica em Arte, por serem polivalentes. 

 

3 - CONCLUSÃO 
 

O principal objetivo da pesquisa foi conhecer a formação dos professores que 

atuam no ensino de Arte nas escolas Municipais, Particulares e Estaduais do 

município de Palotina. Por meio dos dados coletados foi possível confirmar a 

hipótese de que os professores não têm formação específica para atuar como 

docentes nessa disciplina, e que possuem formação em outras áreas, como por 

exemplo, em Pedagogia, que predomina tanto na modalidade presencial como a 

distância. 

São agravantes as áreas de formação desses profissionais que atuam no 

município de estudo. Como exemplo pode-se citar o profissional formado em 

ciências exatas. É possível que ele faça a relação entre teoria e prática sendo 

formado a distância e em uma área tão distinta? 

Esses dados induzem a questionar sobre a qualidade de ensino bem como 

sobre a desvalorização do profissional e da disciplina de Arte. 

Como era esperado, não há profissionais com formação em Arte na educação 

básica. Assim nos leva a refletir se estes profissionais estão capacitados para 

exercer a função de mediador do conhecimento nesta área. Estes dados são 

preocupantes, pois se questiona até que ponto o ensino nessa área está sendo 

realizado de forma adequada. Surge à dúvida se realmente esses professores estão 

                                                             
3 Proe é um agente de integração entre estudante, empresa e instituição de ensino.

 

 
4 Processo Seletivo Simplificado

 

 



preparados para o pleno exercício da função de educador em Arte, permitindo 

analisar que funcionam como um “quebra galho”. 

De certo modo atribui-se essa defasagem no quadro de profissionais sem 

graduação em Arte pela falta da oferta do curso no Município bem como na região. 

Porém, a partir de 2013, implantou-se no município o curso de Artes Visuais. 

Com a implantação desse curso, espera-se que aconteça uma maior valorização 

dos profissionais formados nesta área e que estes possam ter a oportunidade de 

atuar nas escolas sendo que já estarão aptos a executar sua função, e que a 

disciplina passe a ser mais valorizada. Já que faz parte da grade curricular, deve ser 

respeitada como as outras, pois, observa-se “certo descaso” por parte dos órgãos 

competentes quando contratam qualquer pessoa sem levar em consideração sua 

formação acadêmica para lecionar Arte.  

 A impressão que causa é que a disciplina de Arte não é vista como aquela em 

que deve haver conhecimento aprofundado para ser ensinada. 

Diante de todas essas observações apontam-se alguns questionamentos, 

entre eles: Por que um professor de Matemática pode lecionar Arte sem formação 

acadêmica para área e um professor de Arte não pode lecionar Matemática? Quais 

são os critérios para esse fim? Será mesmo a Arte uma disciplina menos importante 

na grade curricular? 

A Arte está presente em quase tudo que nos cerca, como por exemplo, na 

música, dança, nos objetos entre outros. Dentro das disciplinas, encontra-se a 

Matemática quando se trabalha o cubismo; o português quando se faz uma análise 

estética; a história quando se estuda o contexto histórico das obras, e assim por 

diante. 

Entende-se que se faz necessário o resgate sobre a importância da 

valorização não somente da disciplina como da Arte em si, bem como do profissional 

que a ministra. Espera-se, com esse estudo, levantar indagações e reflexões a 

respeito da formação do professor de Arte e sobre a sua importância no processo de 

ensino e aprendizagem. 
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