
 
 

671 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NAS LICENCIATURAS 
DE ARTES VISUAIS: O PROCESSO DE CRIAÇÃO NA DOCÊNCIA 

 
 

Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva – CEART/UDESC 

 
 

RESUMO: O presente artigo tem como objeto de reflexão a análise da inserção do processo 
de criação na ação docente em Artes Visuais a partir da análise de três matrizes curriculares 
de cursos de licenciatura. Para contextualizar o tema abordado observamos, nas matrizes 
curriculares de três universidades no Sul do país (UFPR, UFRGS e UDESC), como as 
práticas de formação realizadas nos cursos de licenciatura em Artes Visuais são 
evidenciadas a partir da matriz curricular focalizando os processos de criação (artístico-
pedagógicos). Destacamos que entre diferentes resultados, observou-se que há uma 
dicotomia entre a formação pedagógica, artística e histórica, nos modos de organizar a 
matriz curricular, ocasionando fissuras no processo de formação docente. 
 
Palavras Chave: Licenciaturas; Artes Visuais; Criação; Observatório; Formação. 
 
 
RESUMEN: Este artículo tiene como tema de análisis la reflexión del proceso de inserción 
de la creación de la acción docente en Artes Visuales a partir del análisis de tres matrices 
curriculares para la formación docente. Para contextualizar el tema tratado observamos, el 
plan de estudios de tres universidades del Sur (UFPR, UFRGS y UDESC), y la formación 
práctica realizada en los cursos de licenciatura en Artes Visuales, están acreditados por el 
plan de estudios se centra en los procesos de creación (artístico-pedagógica). Destacamos 
que entre los distintos resultados, se observó que existe una dicotomía entre la formación 
pedagógica, histórica y artística, modos de organización del plan de estudios, causando 
grietas en el proceso de formación del profesorado. 
 
Palabras Clave: Profesorado; Artes Visuales; Creación; Observatorio; Formación. 
 

 

Realizamos no presente estudo um recorte para os cursos de Artes Visuais de 

universidades públicas nas capitais dos três estados da Região Sul. Como fio 

condutor da análise, utilizamos as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 

de Artes Visuais, identificando como o processo de criação aparece no documento, 

nos projetos políticos pedagógicos de duas das três instituições analisadas. A partir 

desse estudo demarcatório, buscamos vislumbrar reflexos de uma ação formadora 

que visibilize processos de interconexões artístico-pedagógicos enunciados nas 

matrizes curriculares. 

Para construir a metodologia utilizamos a abordagem qualitativa, de caráter 

descritivo. Selecionamos as matrizes curriculares e seus projetos políticos 

pedagógicos. Como apoio, sistematizamos um conjunto de trabalhos cujo escopo é 
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a formação docente e processos de criação já previamente selecionados e 

sistematizados pelo grupo de pesquisa. 

O referencial teórico utilizado subsidiou reflexões relativas aos processos de 

formação e seus desdobramentos na realidade brasileira (GATTI E BARRETO, 

2009) que analisam as mudanças ocorridas na formação de professores no Brasil e 

Leontiev (2000) que analisa as perspectivas de educação estética. Igualmente o 

processo criador concebido como emergente das necessidades sociais e culturais 

(VAZQUEZ, 1986), (BENJAMIN, 2012). Para relacionar os processos de criação e 

formação em arte, abordamos o conceito de subjetividade como um componente 

social fundamentado em (GONZÁLEZ REY, 2013) e criação e imaginação 

fundamentado em (VIGOSTSKY, 2009). Acreditamos que mesmo não discorrendo 

sobre todas as perspectivas teóricas elencadas, num único texto, destacamos uma 

contribuição de base sócio-histórica que amplia a percepção mais específica dos 

conceitos propostos na perspectiva da formação para as Artes Visuais.  

Apresentamos no tópico um os processos de criação à docência, referências para a 

superação da dicotomia entre fazer criador e fazer docente. Igualmente o tópico dois 

aborda o processo criador nas diretrizes curriculares para os cursos de artes visuais. 

Finalmente o tópico três analisa os dados coletados e aponta para um conjunto de 

resultados, numa perspectiva qualitativa nas considerações finais. 

1. Dos processos de criação à docência: referências para a superação da 
dicotomia entre fazer criador e fazer docente 

Deparamos-nos no início de 2011 com a árdua tarefa de construir um Observatório 

da Formação de Professores de Artes Visuais buscando sistematizar e articular uma 

imensa produção da área que se encontrava em certa medida distante, sem nem um 

tipo de organização publicada na área. 

Dividimos o trabalho entre as equipes participantes e nos debruçamos na tarefa de 

sistematizar a produção dispersa. Organizamos eventos a fim de visibilizar essa 

produção sobre o tema da formação em Artes Visuais, realizamos duas dissertações 

na UDESC1 e uma na UERJ2 bem como duas revistas e um livro. Muitos temas e 

desejos de pesquisa se configuraram nesse contexto: um mapeamento de cursos 
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nacionais, dois estudos estaduais, dois trabalhos de pós-doc e um doutorado 

sanduíche. Alguns temas mais localizados não foram alvo de grande debate no 

primeiro momento pela necessidade de organizar esse cenário nacional, no entanto 

passado esses quase três anos iniciais, nos dedicamos a análise do tema da criação 

na docência imbuídos dos conceitos abordados por (VAZQUEZ, 1986), (BENJAMIN, 

2012), (VALLS, 2002) e (VIGOTSKY, 2009).  

Consideramos processo de criação docente as ações de produção do cotidiano 

pedagógico, das invenções cotidianas e das formas de construir a docência para 

ensinar artes visuais nas escolas do sistema brasileiro de ensino. Mas, para 

chegarmos ao processo de criação docente partimos do conceito de processo 

criador apoiado no referencial sócio-histórico, compreendendo processo criador 

como trabalho humano realizado em sociedade a partir de uma necessidade 

subjetiva de explicitar sua essência num objeto concreto-sensível 

(VAZQUEZ,1986,p. 111). Ao mesmo tempo destacamos a necessidade de espaço 

para essa criação como ação cognitiva, mas também ação subjetiva, dos modos de 

interação social como aborda González Rey (2013) analisando e atualizando as 

contribuições de Vygotsky para a formação da psique humana. 

Partimos da hipótese de que o processo criador na formação em arte é estimulado 

cotidianamente, embora as possibilidades de articulação com a docência não 

recebam o mesmo incentivo na perspectiva do processo criador. As disciplinas do 

tipo ateliê, voltadas à experimentação dos processos artísticos, estimulam o 

pensamento inventivo, a educação do olhar, a frequência aos espaços expositivos, a 

criação de projetos artísticos e fundamentalmente a experimentação de materiais e 

processos que estimulam o fazer artístico. As disciplinas de teoria, por outro lado, 

analisam as trajetórias das imagens produzidas nas artes visuais, seus contextos, 

seus diferentes momentos históricos, enfatizam os conceitos contemporâneos e 

estabelecem parâmetros  para a formação de um pensamento sobre arte. 

Finalmente as disciplinas pedagógicas desenvolvem um pensamento sobre como 

ensinar artes visuais, para quem ensinar, em que contextos e proporcionam uma 

amarração com os conteúdos de artes elaborando parâmetros flexíveis para a 

composição curricular. Como abordou Benjamin (2012) a arte se manifesta de 
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diferentes formas e muitas vezes necessitam de um distanciamento histórico para 

ser compreendida. Vislumbrar um currículo para formação de professores é também 

uma aposta no futuro, sobre o que propomos hoje e como isso se transforma, a 

partir de uma ação coletiva, num profissional para uma determinada realidade. 

Embora, como veremos no próximo tópico, cada grupo de disciplinas tenha um 

objeto de reflexão, mesmo que atualmente as fronteiras se misturem, não há uma 

interdisciplinaridade desses objetos de estudo, não há uma desconstrução da 

linearidade curricular, ocasionando fronteiras definidas entre uma linha e outra, 

rupturas entre conhecimentos que necessitam de entrosamento.  

O aspecto dos processos de criação é um desses elementos que precisaria atuar de 

forma interdisciplinar. Na atuação docente em disciplinas pedagógicas foi possível 

observar de forma empírica, que alunos que têm um processo avançado na 

produção de objetos artísticos para o campo da arte, no entanto, quando 

estimulados a produção de objetos artísticos para o campo da educação, não 

apresentam o mesmo retorno, produzindo objetos que guardam uma estética 

visualizada em alguns espaços escolares mais tradicionais. Numa análise superficial 

nos parece que a produção para a educação fica pré-determinada de modo mais 

conservador do que comparado com a produção artística. 

Vygotsky (2000) analisando o processo criador na infância enfatiza que o 

desenvolvimento infantil ocorre com a apreensão da cultura, a compreensão dos 

modos sociais de perceber, sentir, pensar, falar e relacionar-se com o grupo social. 

Concebendo o trabalho docente como oportunidade de alavancar o desenvolvimento 

infantil a partir da criação de oportunidades de aprendizagem significativa para 

inserção na cultura. Acreditamos que esse processo de inserção na cultura 

acompanha o sujeito em toda a sua formação e, portanto, não sessa nunca a 

construção de repertório. Quanto mais repertório cultural, maior a inserção do sujeito 

e, assim, maiores oportunidades de formação estética e artística. Por outro lado a 

indústria cultural também vai em busca de sua fatia, disputando também um projeto 

de formação estética segundo Valls (2002) ao abordar a teoria de Adorno. 
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Considerando o desenvolvimento psíquico, Vygotsky (2009) aponta a capacidade do 

cérebro de se adaptar, de se modelar sem perder a ligação com as experiências 

históricas. Para o autor:  

A base orgânica dessa atividade reprodutiva ou da memória é a 
plasticidade de nossa substância nervosa. Chama-se plasticidade a 
propriedade de uma substância que permite que ela seja alterada e 
conserve as marcas dessa alteração” (VYGOTSKY, 2009, p.12).  

 

Ao mesmo tempo em que nos distinguimos por essa capacidade de memória, a 

compreensão da cultura nos possibilita adaptarmo-nos e criarmos novas situações, 

identificando o que Vygotsky chama de comportamento criador ou combinatório, 

elaborando novas formas de pensar e construir a partir da imaginação, criando 

situações ainda não vivenciadas. Assim, imaginação e criação articulam-se nesse 

cenário, formulando um pensamento que poderá tornar-se imaginação cristalizada, 

que seria nos caso dos objetos criados pelo homem a presentificação material do 

objeto.  

No aguçamento do processo criativo, também no processo combinatório e mimético 

a experiência social é um conceito chave. Segundo Smolka (2006,p. 102) “vamos 

considerar aqui experiência 3  enquanto um topos-palavra que mobiliza imagens, 

lembranças, conceitos, pré-conceitos, sentidos historicamente construídos, que 

consideramos comuns e que achamos, sabemos o que significa.” A autora também 

complementa a proposta de relacionar a experiência numa abordagem que 

problematize a significação e o discurso.  

Considerando as contribuições de Smolka (2006, p.106) para a problemática da 

compreensão da significação, nas relações entre o pensamento de Vygotsky e 

Bakhtin, que para ela: 

(...) apresentam uma hipótese de emergência da significação na 
história humana. Vygotsky enfatiza a importância de se compreender 
a emergência do signo na história, isto é, de se compreender uma 
história do signo e propõe a significação como princípio, como chave 
para a compreensão de como a cultura, enquanto produção humana, 
vai se inscrevendo nos organismos, deixando marcas nos corpos. 



 
 

676 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Não há experiência impregnada na vida do sujeito se não há significação na 

caminhada, a experiência docente como processo criador necessita de construção 

de repertórios que atuem nesta direção, que preparem o docente como sujeito que 

pensa numa perspectiva criativa, que supere as necessidades sociais, pois a 

experiência do sujeito é também uma experiência coletiva, assim como o é a 

subjetividade e a significação. 

Observemos no tópico dois deste artigo como as Diretrizes Curriculares para os 

Cursos de Artes Visuais, que orientam a formação de professores e artistas, indicam 

a inserção dos processos de criação. 

2. O processo criador nas diretrizes curriculares para as artes visuais 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Artes Visuais foram aprovadas no 

Conselho Nacional de Educação, na Comissão de Ensino Superior, passando o 

documento a vigorar como Resolução no. 01 de 16 de janeiro de 2009. Analisamos 

o documento destacando em que artigos sobressaem as diretrizes na perspectiva de 

fomentar o processo criador do professor de Artes Visuais. 

Inicia o documento estabelecendo a obrigatoriedade dos cursos de Artes Visuais de 

observar as diretrizes propostas na resolução, além de propor uma estrutura de 

organização do Projeto Político Pedagógico. É no artigo 3o. Que define o perfil do 

formando que aparece o potencial criativo como dimensão da formação: 

O curso de graduação em Artes Visuais deve ensejar, como perfil do 
formando, capacitação para a produção, a pesquisa, a crítica e o 
ensino das Artes Visuais, visando ao desenvolvimento da percepção, 
da reflexão e do potencial criativo, dentro da especificidade do 
pensamento visual, de modo a privilegiar a apropriação do 
pensamento reflexivo, da sensibilidade artística, da utilização de 
técnicas e procedimentos tradicionais e experimentais e da 
sensibilidade estética através do conhecimento de estilos, tendências 
em obras e outras criações visuais, revelando habilidades e 
aptidões indispensáveis à atuação profissional na sociedade, nas 
dimensões artísticas, culturais e sociais, científicas e tecnológicas, 
inerentes à área das Artes Visuais. 

Da mesma forma o artigo 4o. que define as competências e habilidades, corrobora 

com o proposto no artigo anterior em seu item I, excelência na criação e no 5o. 

estimular criações visuais. O documento não trata das especificidades da formação 
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pedagógica remetendo para que os conhecimentos específicos das Artes Visuais, 

sejam somados aos estipulados na formação para as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, para a Formação de Professores da Educação Básica, que é dirigida a 

todos os licenciados e não há uma especificidade dos processos de criação na 

formação docente em Artes Visuais.  

No artigo 5o. a Resolução organiza os níveis de aprendizagem dos cursos, que 

devem ser construídos em três níveis: O nível básico que é voltado para os 

fundamentos teórico-práticos com foco na “percepção, criação e reflexão sobre o 

fenômeno visual”. Já o nível dois, intitulado de desenvolvimento busca uma relação 

com outras áreas de conhecimento, focado no amadurecimento dos projetos 

pessoais. Finalmente no terceiro nível, de aprofundamento, a organização curricular 

se volta aos processos de orientação buscando maior “(...) qualificação técnica e 

conceitual compatíveis com a realidade mais ampla no contexto da arte”. 

No documento das DCN ficam estipuladas as atividades de Estágio, para 

bacharelado e licenciatura, as atividades complementares e a organização dos 

planos de ensino. Analisando o documento em sua íntegra observou-se que dos 

doze artigos, apenas três deles abordam os processos de criação. Já o tema da 

interdisciplinaridade também é previsto no documento, elemento este que poderia 

favorecer uma maior integração entre os processo de criação artístico e a docência.  

Observa-se analisando as Diretrizes que não há uma divisão entre processos 

artísticos, ensino das artes visuais e teoria e história. As proposições foram 

organizadas de modo a mesclar os conhecimentos, enfatizar a pesquisa e a relação 

com os espaços culturais.  

Até que ponto as DCN têm influenciado a formação docente numa perspectiva de 

ampliação dos processos de criação docente? Vamos analisar essa caminhada a 

partir das matrizes curriculares e Projetos Políticos Pedagógicos disponíveis na 

internet no próximo tópico. 

3. As matrizes curriculares e seus componentes: os cursos de formação de 

professores para as Artes Visuais 
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Analisamos as matrizes curriculares de três cursos de Artes Visuais na região sul, 

em três capitais, todos de universidades públicas e com atuação na formação de 

professores de Artes Visuais a partir da aprovação da lei 5692/71. Utilizamos as 

informações possíveis de acessar no site das instituições que denominamos A, B e 

C. Como havia disparidade entre essas informações buscamos ampliá-las junto às 

coordenações de curso.  

O currículo da instituição A integraliza o máximo de 3.120 horas de formação, 

totalizando 182 créditos obrigatórios e 18 complementares, com organização 

semestral. A matriz curricular disponibilizada na página da instituição apresenta 

quatro tipos de atividades realizadas no curso a saber: Obrigatórias, alternativas, 

eletivas e adicionais. A cada fase fica definido o rol de disciplinas obrigatórias 

conforme tabela 01 abaixo e também um rol de disciplinas alternativas com as 

quantidades de créditos que devem ser realizados naquela fase.   

Na instituição B, a primeira turma iniciou de forma emergencial em 1973 

conquistando nessa oportunidade o registro de funcionamento e começou a atuar 

regularmente em 1974 embora o reconhecimento só tenha chegado em 1978. Já o 

curso C iniciou suas atividades em 1975 e em 1978 recebeu seu reconhecimento.  

A instituição B conta com uma carga horária obrigatória para a licenciatura de 3224 

horas com 184 créditos, divididos em 8 fases, o oferecimento das disciplinas é 

semestral e a última reforma aprovada foi concluída em 2010. Já a instituição C 

conta com a carga horária de 2.865. A organização do curso prevê atividades anuais 

e não semestrais como as demais instituições. 

Agrupamos as disciplinas obrigatórias por áreas, como elas são organizadas nos 

próprios currículos: 
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CURSOS 

ÁREAS 

 

Teoria e História da 

Arte - THA 

 

Ensino de Arte 

EAV 

 

Processos Artísticos 

PA 

A 8 CR 42CR 38CR 

B 40 CR 76 CR 68 CR 

C 22CR 28CR 64 CR 

Tabela 01 – Elaborada pela autora. 

Analisando a tabela acima podemos dizer que as cargas horárias atribuídas às três 

áreas são bastante diferenciadas quando olhamos a carga horária total de cada 

curso. Em relação ao curso A observou-se a carga horaria de THA é pequena, 

apenas oito créditos, em relação as demais linhas, PA com 38 e EAV com 42 

créditos obrigatórios. O curso A apresenta um amplo oferecimento de créditos 

optativos com as mais diferentes áreas e conteúdos, sendo que o aluno deverá 

realizar a partir do terceiro semestre, um número que varia a cada etapa de créditos 

de disciplinas chamadas na matriz curricular “alternativa”. Observa-se também que 

as disciplinas obrigatórias da linha de EAV somam o maior número de créditos por 

força da obrigatoriedade de oferecimento impostas pelas resoluções CNE/CP1 de 

18/02/2002 e CNE/CP2 de 19/02/2002. 

Por outro lado, o currículo da instituição B, conta com 40 créditos da linha de THA, 

76 créditos da linha de EAV e 68 créditos da linha de PA. O oferecimento de 

disciplinas obrigatórias é bem maior do que a instituição A, no entanto as opções de 

disciplinas optativas são bem menores se comparadas à instituição A. Já a área de 

EAV oferece mais disciplinas obrigatórias que as demais áreas como ocorre também 

na instituição A e da mesma forma por força da lei. A instituição C apresenta um 

modelo de oferecimento de disciplinas diferenciado das instituições A e B, pois seu 

oferecimento é anual. Nesta instituição as disciplinas optativas são menos 

oferecidas do que nas instituições A e B, conforme tabela 02.   
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Na tabela dois, observamos a carga horária das disciplinas oferecidas como 

optativas, ou seja, os alunos elegem entre um rol oferecido pelas instituições, um 

número obrigatório que devem cursar. Observa-se que na instituição C não fica 

definido no quadro da matriz o rol de disciplinas oferecidas como optativa, portanto 

não foi possível encaixar na tabela a carga horária por linha, no entanto, pudemos 

concluir que a cada ano, é disponibilizado uma optativa de 4 créditos, designado na 

matriz Optativa a partir do terceiro ano. 

 

CURSOS 

ÁREAS 

 

Teoria e História da 

Arte – THA 

 

Ensino de Arte 

EAV 

 

Processos Artísticos 

PA 

A 18CR 23CR 47CR 

B 20 CR 8 CR 72 CR 

C ND ND ND 

Tabela 02 – Elaborada pela autora. 

Na instituição A como já havíamos abordado o rol de disciplinas obrigatórias é 

pequeno se comparado às demais instituições, no entanto as eletivas, chamadas na 

matriz de alternativas são em grande quantidade o que leva a crer que o aluno tem 

muitas opções para cursar. Disciplinas de diferentes áreas são dispostas aos 

estudantes, na área de psicologia, tecnologia e produção textual por exemplo. A 

disciplina na área de educação especial que por força da lei deveria ser obrigatória 

aparece como optativa, embora LIBRAS apareça como obrigatória.  Nesta instituição 

o aluno tem possibilidades de escolher entre, 18 disciplinas de teoria e história da 

arte, 23 disciplinas da área de ensino das artes visuais e 47 de processos artísticos. 

Há também disponível uma disciplina de produção textual também como opção aos 

alunos de qualificarem sua escrita.  

Duas das instituições analisadas apresentam em sua página institucional o projeto 

político pedagógico – PPP, fato que possibilitou um maior esclarecimento relativo à 

organização e PPP. A reforma da instituição C ocorreu em 2007 e na introdução ao 
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PPP os professores apresentam as razões que levaram ao desenvolvimento da 

reforma: 

Tomou-se como fundamento de trabalho a necessidade de 
readequação do antigo curso à realidade do ensino e seus desafios 
contemporâneos, às transformações do campo da arte, as 
exigências do Ministério da Educação, à nova regulamentação para 
os cursos de licenciatura e a uma melhor definição para o 
bacharelado. (Texto PPP – Instituição C). 

 

As exigências de reforma curricular, as normativas governamentais e as mudanças 

internas à universidade, são também as razões propostas no PPP da instituição B. 

Esta instituição também acrescenta a necessidade de considerar a relação com a 

pós-graduação, articulação com suas linhas de pesquisa como um elemento a ser 

considerado na reforma como vemos abaixo: 

(…) considerando as mudanças contínuas em relação à Arte e seu 
Ensino na contemporaneidade, propondo incursões tecnológicas, 
digitais e virtuais, torna-se imprescindível nova alteração curricular 
estabelecendo articulações com a visualidade contemporânea e com 
as linhas de pesquisa, Processos criativos Contemporâneos, Teoria 
e História da Arte e Ensino de Arte, contempladas (…) no curso de 
pós-graduação. (Texto PPP instituição B, 2010, p. 07) 

Ressalta-se, no entanto, que as duas reformas, B, no ano de 2010 e C no ano de 

2007 não tiveram a oportunidade de dialogar com as novas Diretrizes Curriculares 

nacionais do Curso de Artes Visuais, aprovadas em 2009, mesmo a instituição B, 

sua reforma já estava em curso, quando da aprovação das diretrizes. 

Embora as três instituições apresentem um rol amplo de disciplinas na linha de 

processos artísticos que contemplem o processo criador é na matriz da instituição B 

que podemos encontrar esse perfil da docência como processo criador evidenciado: 

Entende-se que seja de extrema relevância para o licenciado 
partilhar a vivência poética/estética do processo criativo, assim 
como, ter referências e enfoques constituídos pela História da Arte. ( 
Texto PPP instituição B, 2010, p. 09) 

O PPP da instituição B numa perspectiva deleuziana, organiza o currículo a partir de 

conexões disciplinares. De modo menos contundente essa perspectiva aparece no 
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PPP da instituição C, que organiza a reforma a partir de dois núcleos, o comum e o 

específico: 

O novo, ao contrário, reafirma suas singularidades no exercício 
profissional explicitadas na atuação como educador ou produtor de 
arte. Esta mudança do desenho curricular configura-se por meio de 
um núcleo comum e de um específico. Se o aluno escolheu a 
modalidade licenciatura, ele deverá conhecer e ter a vivência das 
técnicas e das linguagens artísticas (núcleo comum), além das 
disciplinas relativas à formação do educador (núcleo específico). ( 
Texto PPP instituição C, 2007, s/p). 

 

Cada instituição organiza de uma forma diferenciada seus projetos de flexibilização 

curricular. No caso da instituição A, o amplo número de disciplinas alternativas, 

possibilita que o aluno possa construir em cada uma das fases uma carga horária 

determinada de disciplinas em outros cursos, ou mesmo escolher num amplo leque 

de disciplinas do próprio departamento, aumentando sua autonomia e administração 

da própria formação. Assim se posiciona o PPP da instituição C: 

Em segundo lugar, a flexibilização curricular viabiliza uma série de 
experiências organizadas nos seguintes eixos: Projetos Avançados 
em Arte, Trabalho de Conclusão de Curso e Atividades Formativas. 
(Texto PPP instituição C, 2007, s/p). 

 

Vemos na instituição B, a existência do Projeto Integrado, que funciona como uma 

disciplina de 36 créditos em cada fase que possibilita uma melhor articulação entre 

as linhas propostas. É nesse espaço que acreditamos que possa se articular a 

concepção de docência como espaço de criação.  

Os dois PPPs analisados nos auxiliam a compreender as concepções de formação 

de professores de Artes Visuais. Na instituição C, fica evidenciado uma matriz que 

aborda uma perspectiva que prima pela tradição presente na formação das artes 

visuais, apresenta o conceito de práxis e intitula-se situado em uma visão sócio-

histórica. Insere os conhecimentos que permeiam a formação do licenciado aliando 

a formação artística com a formação pedagógica: 

A pesquisa e a prática nos ateliês, núcleos teórico e expressivo, são 
exigências também para o licenciado e devem ser tomadas como 
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condição básica e permanente para a sua atuação como educador. 
Além disso a formação do professor se dá no núcleo pedagógico. ( 
Texto PPP instituição C, 2007, s/p). 

Outra concepção de formação é percebida no PPP da instituição B, esta por sua 

vez, pauta-se no “Formar um professor de Artes Visuais que atue na sociedade e 

esteja capacitado a exercer processos criativos, de modo a desenvolver pesquisas 

teórico-práticas diversificando as linguagens artísticas”. (Texto PPP instituição B, 2010, 

p. 13). 

Pudemos ter uma visão mais ampla dos cursos a partir da análise dos projetos 

pedagógicos, algumas questões se evidenciaram. Os três cursos, embora 

apresentem uma distribuição de disciplinas entre as linhas de pesquisa tradicionais 

na formação de professores de artes visuais: Teoria e História, Processos Artísticos 

e Ensino das Artes Visuais, cada curso apresenta formas diferentes de ampliar e 

diversificar a formação de professores de Artes Visuais.  

Embora o foco da formação não seja o processo de criação na docência, ele 

aparece contemplado como criação artística de forma bastante ampla ao longo da 

graduação, podemos dizer que existe um grande fomento a criação artística, embora 

essa perspectiva não esteja voltada a uma formação criativa na docência.  

Considerações Finais: 

Como resultados iniciais observou-se que a tríade, pedagógico, artístico e histórico, 

persiste nos modos de organizar a matriz curricular, ocasionando fissuras no 

processo de formação docente. Igualmente, há uma ênfase na disciplinaridade e na 

convivência de diferentes concepções de ensinar arte e preparar professores de 

artes nas matrizes, e seus componentes curriculares, as próprias teorias se 

misturam ao longo da escrita dos PPPs dos cursos que estavam disponíveis na 

Internet. Concretamente ainda há espaço para pesquisa a partir do material 

coletado.  

As práticas inovadoras e os desenhos diferenciados de prática pedagógica de 

formação numa perspectiva criadora não ficam evidenciados nos modelos de 

organização de matriz curricular das instituições analisadas. Por outro lado, observa-
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se um conjunto de tentativas de inovação, tanto do ponto de vista da criação de 

disciplinas que abordem temas propostos por leis específicas - como o caso da 

disciplina de “Arte africana e afro-brasileira” para atender as demandas advindas da 

Lei 10.639/2003 e da Lei 11.840/2011, que instituem o ensino da história e da 

cultura africana, afro-brasileira e indígena -, como também a inclusão de disciplinas 

como “Laboratório de Arte e Ensino”, que ampliam as possibilidades de articulação 

dos conteúdos de arte com a prática docente. 

O projeto de Integração proposto pela instituição B, por ser uma disciplina presente 

em todas as fases e também congregar diferentes professores em torno de uma 

proposta pode evidenciar o processo de criação na formação docente. 

Sabemos que o currículo é um tecido entremeado por diferentes componentes e que 

as matrizes são perpassadas por diferentes práticas docentes, criando o que 

McLaren (1999) pontua como currículo oculto. Por outro lado, as matrizes propostas 

e seus projetos político-pedagógicos são impregnados das concepções vigentes no 

Departamento de Ensino em que são propostas e portando são evidenciadas ao 

longo dos projetos políticos pedagógicos como tecidos mesclados de diferentes 

epistemologias.  

Observa-se que entre os cursos analisados existem caminhos que valorizam uma 

prática articulada de validação da formação de professores de Artes Visuais numa 

perspectiva histórico-crítica, ao mesmo tempo em que aparecem as contradições 

entre a formação do artista e do professor de arte. Por outro lado aparecem 

convivendo numa mesma matriz uma visão pós-moderna, da complexidade, 

deleuziana e também sócio-histórica, evidenciando a mescla de conceitos. 

 
 
NOTAS 

                                                        
1 HILLESHEIM, G. B. D.. 2013. AZEVEDO, I. G. (2014).  
2 ALVARENGA, A. M. (2013).  
3 grifos de Smolka (2006) 
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