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PROFESSORES DE ARTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA? 
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RESUMO: O presente artigo pretende responder a seguinte pergunta: qual a situação das 
Artes Visuais nos Concursos Públicos para professores de Arte na Educação Básica? Para 
tal, analisaremos provas objetivas dos concursos públicos para professor de Arte do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio com vistas a identificar se o conteúdo dessas provas 
respeita a formação específica (Artes Visuais, Música, Dança ou Teatro) do professor de 
Arte, a qual se fez presente a partir da LDB 9.394/96. Posteriormente, pretendemos aferir se 
os conteúdos de Artes Visuais propostos nessas provas possuem um direcionamento mais 
tradicional/modernista ou contemporâneo, objetivando situar tendências de entendimento de 
Artes Visuais por parte dos elaboradores de prova e, de forma implícita, o que se supõe que 
os egressos das licenciaturas aprenderam nessa linguagem artística. 
 
Palavras-chave: Artes Visuais. Concursos Públicos. Educação Básica. Formação docente. 

 
 
ABSTRACT: This article seeks to answer the following question: what is the situation of 
Visual Arts in Public Art Contests for teachers of basic education? To this end, we analyzed 
objective evidence of tendering for Art Teacher in Secondary School and High School in 
order to identify the contents of such evidence concerning specific training (Visual Arts, 
Music, Dance or Theatre) Teacher art, which was present from the LDB 9.394/96. Later we 
intend to assess whether the contents of Visual Arts proposed that evidence of a more 
traditional / modernist or contemporary direction, aiming to situate trends understanding of 
Visual Arts by the drafters of evidence and, implicitly, which is supposed to graduates of 
degrees learned in Visual Arts.  
 
Keywords: Visual Arts. Public Tenders. Basic education. Teacher education. 
 
 
 

Introdução 
 
Qual a situação das Artes Visuais nas questões objetivas dos concursos públicos 

para professor de Arte na Educação Básica? Objetivando responder tal pergunta 

coletamos provas de concursos para professor de arte de 22 estados brasileiros 

realizados entre os anos de 2003 e 2013 e estabelecemos três etapas para análise, 

a saber: (i) verificar se os conteúdos das provas são ofertados separadamente 

conforme a formação do inscrito (Música, Dança, Teatro e Artes Visuais) ou de 

forma conjunta; (ii) no caso das provas ofertadas de modo conjunto, buscamos 

quantificar qual o número de questões destinadas às diferentes linguagens 

artísticas, com vistas a identificar se há privilégio de alguma linguagem sobre outra; 
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(iii) no que se refere apenas as questões de Artes Visuais, buscamos verificar se o 

conteúdo das questões possuem um enfoque mais tradicional/modernista ou mais 

contemporâneo.  

Após termos apresentado o problema e o objeto de análise da nossa pesquisa, 

exibiremos a estrutura do artigo. Este se divide em três tópicos, a saber: (1) 

“Formação do professor de arte: da polivalência à especificidade”; (2) “As provas dos 

concursos respeitam a especificidade da formação dos professores de Arte?”; e (3) 

“Artes Visuais nas provas objetivas dos concursos públicos para professor de Arte 

da Educação Básica”.  

Iniciaremos com o tópico referente à “Formação do professor de arte: da polivalência 

a especificidade.” Neste, faremos uma contextualização no Ensino da Arte na 

Educação Básica a partir da LDB 5.692/71, a qual instituiu a obrigatoriedade da 

mesma, assim como as alterações curriculares ocorridas dos cursos de licenciatura 

em Arte nos últimos quarenta anos. Discorreremos sobre tais pontos, para 

justificarmos a importância de considerar a formação específica do professor de 

Arte, visto que hoje temos, em sua maioria, cursos de licenciatura em Arte com 

linguagens artísticas separadas. 

A seguir, no tópico intitulado “As provas dos concursos respeitam a especificidade 

da formação dos professores de Arte?” colocaremos em evidência o processo e as 

respostas das duas primeiras etapas de análise das provas objetivas dos concursos 

para professores de Arte na Educação Básica, a saber: (i) os conteúdos das provas 

objetivas são ofertados separadamente conforme a linguagem de formação do 

inscrito ou de forma conjunta; (ii) no caso das provas ofertadas de modo conjunto, 

há privilégio de alguma linguagem sobre outra? 

Por fim, no tópico denominado “Artes Visuais nas provas objetivas dos concursos 

públicos para professor de Arte da Educação Básica” explicitaremos as categorias 

de análise da terceira etapa e os resultados obtidos. Apresentaremos uma tabela 

com a quantidade de questões referentes às categorias elaboradas para análise e 

comentaremos cada uma delas. Também identificaremos o referencial teórico mais 

utilizado nas referidas provas. Após termos elencado a estrutura do presente artigo, 
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segue-se uma breve contextualização da formação do professor de arte nos últimos 

quarenta anos. 

Formação do professor de arte: da polivalência a especificidade  

Na década de 70 do século XX, a LDB 5.692/71 institui a obrigatoriedade do ensino 

da Arte nas escolas, sob a nomenclatura de Educação Artística. Segundo Barbosa 

(2002) essa lei produziu uma ampla demanda educacional para a disciplina de arte. 

Tal fato gerou o surgimento de muitos cursos de licenciatura curta, com duração de 

dois anos e formação polivalente, para suprir a necessidade da Educação Básica. 

Porém, essa formação polivalente começou a gerar problemas devido à 

superficialidade dos conteúdos nas diferentes linguagens artísticas acarretadas pelo 

curto espaço de tempo, assim como pela complexidade de cada linguagem artística. 

Diante de tal situação,  

Na década de 1980, desgastada pelos movimentos populares que se 
reorganizam e propõem um forte movimento de mudança do 
contexto anterior, ou seja, da política educacional do governo militar, 
as organizações educacionais e culturais da sociedade civil iniciam 
uma pressão por mudanças nesse campo. Este é o pano de fundo do 
qual destacamos a LDB, a Lei n. 9.394/96 (...). (FONSECA da SILVA, 
2010, p. 3). 

Durante essas manifestações por mudanças, associações que 

pensavam/problematizavam a arte/educação foram criadas e, após intensas lutas, a 

LDB 9.394/96, além de alterar o termo “atividade” referente à “Educação Artística” 

para a nomenclatura “Arte” e a estabelecer como “disciplina”, também motiva a 

construção de Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em 

linguagens artísticas separadas. Os cursos de longa duração (quatro anos em 

média) aumentam e se tornam privilegiados em detrimento dos cursos de curta 

duração. Sendo assim: 

  A necessidade do oferecimento do ensino de arte não-polivalente, a 
partir da formação de professores por área (música, teatro, artes 
visuais, dança) e a defesa do espaço da Arte como componente 
curricular obrigatório garantiram o texto da atual legislação(...). 
(FONSECA DA SILVA, 2010, p. 5). 

 

Atualmente, a maioria dos cursos de graduação na área de arte possui uma 

linguagem artística específica. Consideramos que isso foi um enorme avanço e que 



 
 

788 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

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

 

assim, é possível aprofundar os conhecimentos numa determinada linguagem 

artística. No entanto, muitos documentos norteadores do ensino da arte na 

educação básica, tais como parâmetros curriculares nacionais, diretrizes e propostas 

curriculares estaduais, ainda “sugerem” que o professor de arte domine e/ou faça 

articulações com todas as linguagens artísticas, mesmo sem ter a devida formação 

para tal. Ressaltamos que não somos contrários à defesa da relação entre as 

linguagens artísticas, muito pelo contrário. Questionamos, isso sim, a suposta 

“legitimidade” da polivalência. Essa situação poderá ser alterada em breve, tal como 

Alvarenga (2013) aponta quando problematiza o Projeto de Lei 7.032/10, o qual 

prevê linguagens artísticas separadas na Educação Básica, respeitando a formação 

específica do professor de arte.  

Mas, será que os concursos públicos para a disciplina de Arte na Educação Básica 

consideram as alterações ocorridas na formação do professor de Arte ao longo 

desses mais de quarenta anos de obrigatoriedade de seu ensino? 

As provas dos concursos respeitam a especificidade da formação do 
professor de arte? 

Atualmente, como vimos acima, os professores de Arte geralmente cursam, durante 

quatro anos, apenas uma linguagem artística e não as quatro. No entanto, o fato de 

existir professores formados em todas as linguagens artísticas atuando na educação 

básica, assim como sugestões de documentos curriculares norteadores abordando 

as quatro linguagens artísticas de forma conjunta, faz com que muitos concursos 

públicos não considerem a formação específica do inscrito. Este tipo de afirmação 

está baseada em provas documentais: identificamos provas objetivas para a 

disciplina de Arte de concursos públicos para Educação Básica de todos os estados 

brasileiros (27) no site do PCI Concursos1 realizadas entre os anos de 2003 a 2013 

e foi possível coletar provas de 22 estados distintos2. Nessa coleta inicial 

constatamos que apenas dois (2) estados ofertaram questões objetivas com a 

linguagem artística específica de acordo com a formação acadêmica do inscrito, a 

saber: Acre3 (2013) e Goiás (2010).  

Com base nessa informação e para descobrirmos se havia alguma espécie de 

privilégio de uma linguagem sobre outra, devido a maior oferta de questões em Artes 
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Visuais, Música, Teatro ou Dança, nas 20 provas objetivas restantes, estabelecemos 

seis categorias de análise, sendo quatro com os nomes de cada linguagem artística 

como acima citadas, uma sobre “ensino da arte/leis” e uma que intitulamos de 

“gerais”. Nas quatro primeiras, procuramos no título questões que faziam referência 

a cada linguagem artística, na categoria “ensino da arte/leis” contabilizamos 

questões com esse enfoque e, por fim, na categoria denominada “gerais”, 

consideramos questões que abordavam a arte como um todo e que poderia ser 

respondida por egressos de licenciatura em arte formados em qualquer uma das 

quatro linguagens artísticas.  

Com base nessas categorias constatamos que das 20 provas que ofertaram 

linguagens artísticas de forma conjunta, 17 ofereceram mais questões de Artes 

Visuais em detrimento das outras linguagens artísticas. Identificamos também que 

muitas provas ofertaram grande quantidade de questões que se encaixaram nas 

categorias “ensino da arte/leis” e “gerais”. Ou seja, várias provas ofertaram poucas 

questões direcionadas às linguagens artísticas individualmente.  

A partir desses dados e da constatação de que há maior oferta de questões sobre as 

Artes Visuais do que sobre as outras três linguagens artísticas, decidimos verificar o 

direcionamento dado a essas questões que faziam referência direta à visualidade. 

Artes visuais nas provas objetivas dos concursos públicos para professor de 
arte da educação básica 

Com o objetivo de identificarmos as tendências, ou melhor, o direcionamento dado 

às questões de Artes Visuais nos concursos públicos para professor de Arte da 

Educação Básica, utilizamo-nos de uma metodologia de pesquisa de cunho 

qualitativo com base na “Análise do conteúdo4” de Bardin (2006). Segundo essa 

autora, quando realizamos uma análise, seja ela de forma consciente ou não, 

estamos buscando algumas estruturas, a saber: condutas, ideologias e/ou atitudes, 

que podem ser “de natureza psicológica, sociológica, política, histórica, etc.” 

(BARDIN, 2006, p. 36). Numa análise intencional, tal como a nossa, “o analista 

possui a sua disposição (ou cria) todo um jogo de operações analíticas, mais ou 

menos adaptadas à natureza do material e a questão que se procura resolver.” 

(BARDIN, 2006, p. 37). E, como uma análise qualitativa sobre determinado conteúdo 
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pressupõe interpretação, esta “oscila entre os dois pólos do rigor da objetividade e 

da fecundidade da subjetividade” (BARDIN, 2006, p. 7).   

Explicitada a metodologia adotada para nossa pesquisa e na tentativa de minimizar 

a interferência subjetiva da autora durante a interpretação das questões, 

estabelecemos categorias de análise para as provas objetivas dos concursos 

públicos para professor de Arte da Educação Básica a partir do próprio conteúdo 

presente tanto no enunciado, quanto nas opções de respostas5. Neste sentido, 

estabelecemos seis categorias de análise, a saber: (1) Da pré-história ao Realismo; 

(2) Modernismo no Brasil e Vanguardas; (3) Arte Contemporânea; (4) Arte Afro-

brasileira e/ou Indígena; (5) Elementos formais e técnicas; 6) Outros.  

Comentaremos brevemente o que buscamos/encontramos em cada categoria, a 

saber: nomes de artistas, tendências, direcionamentos, assim como a abrangência 

de cada. 

Para melhor compreensão do leitor, apresentaremos uma tabela construída pela 

autora para auxiliar na quantificação das questões conforme as categorias 

elencadas e depois mostraremos “trechos” das questões para que a abrangência 

dessas categorias se torne mais clara. Na primeira coluna da tabela apresentamos o 

ano de realização do concurso; logo em seguida, o nome do estado em que a prova 

foi realizada; posteriormente, o número de questões específicas de Arte6. E como 

afirmamos acima, apenas dois estados ofertaram provas considerando a formação 

específica do inscrito. As outras 20 provas ofereceram questões de todas as 

linguagens artísticas de forma conjunta e, por esse motivo, na quarta coluna 

colocamos o número de questões específicas de Artes Visuais (são 273 ao todo). Na 

sequência temos as seis categorias elencadas pela autora, tal como podemos ver 

abaixo: 

Ano Estado 

Total de 

questões 

específicas 

Artes 
Visuais 

Da Pré-

história 
até o 

Realismo 

Modernismo 

no Brasil e 

Vanguardas 

Arte 
Contemporânea 

Arte 
Afro-

brasileira

e 
Indígena 

Elementos 

formais e 

técnicas 

Outros 

2013 Acre ----- 40 2 0 3 1 12 22 

----- Alagoas ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

2012 Amapá 25 6 1 0 1 0 2 2 

2011 Amazonas 15 6 2 1 1 1 0 1 

----- Bahia ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

2013 Ceará 50 22 3 6 5 2 1 5 

2006 Distrito Federal 13 0 0 0 0 0 0 0 
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2010 Espírito Santo 15 8 3 2 0 1 2 0 

2010 Goiás ----- 20 1 3 2 0 2 12 

2009 Maranhão7 30 19 3 6 4 3 2 1 

2007 Mato Grosso 25 9 2 3 1 0 2 1 

----- 
Mato Grosso do 
Sul 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

2012 Minas Gerais 40 21 13 3 1 0 4 0 

2013 Paraná 20 4 1 0 2 0 0 1 

2011 Paraíba 20 14 8 1 5 0 0 0 

2009 Pará 20 8 2 0 3 0 3 0 

2008 Pernambuco 40 12 1 3 1 0 1 6 

2012 Piauí 20 8 1 2 2 0 1 2 

2010 Rio de Janeiro 30 4 2 1 0 0 0 1 

2011 
Rio Grande do 

Norte 
35 22 4 10 4 1 2 1 

----- 
Rio Grande do 
Sul 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

2013 Rondônia 15 5 1 3 0 0 1 0 

----- Roraima ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

2012 Santa Catarina 20 16 4 2 2 0 5 3 

2003 Sergipe 30 13 3 2 4 1 1 2 

2013 São Paulo 30 9 1 2 4 0 0 2 

2009 Tocantins 30 7 1 3 1 0 0 2 

Tabela 1. Quantidade de questões de Artes Visuais conforme as seis categorias criadas. 

Fonte: elaborado pela autora com base nas provas objetivas de concursos públicos para a  

Educação Básica. 

 

Antes de discorrermos sobre a quantidade de questões presentes na tabela, assim 

como tendências e direcionamentos gerais encontrados nas provas, comentaremos 

o que cada categoria visa abranger. Na categoria denominada (1) “Da pré-história ao 

Realismo”, como o próprio título indica, contemplamos questões que tratavam da 

arte pré-histórica até o Realismo. Ou seja, classificamos questões sobre Arte 

Rupestre, Arte Egípcia, Arte Grega, Arte Romana, Arte Medieval, Arte pré-

colombiana, Renascimento, Maneirismo, Barroco, Neoclassicismo, Romantismo, 

Realismo, entre outras denominações que comporta movimentos artísticos deste 

período. No decorrer da análise, verificamos uma grande quantidade de questões 

que faziam referência à arte rupestre e ao Renascimento, assim como muitas 

questões sobre a vinda da Missão Artística Francesa ao Brasil. Também 

encontramos várias questões sobre a Arte Medieval (afrescos, iluminuras, vitrais, 

mosaico bizantino, etc.), além de questões sobre tipos de abóbadas, arte greco-

romana, características da arquitetura românica e/ou gótica. 

Enquanto que na categoria intitulada (2) “Modernismo no Brasil e Vanguardas” 

consideramos questões que tratavam sobre o Impressionismo, Expressionismo, 

Pontilhismo, Fauvismo, Cubismo, Surrealismo, Futurismo, Dadaísmo, entre outras. E 

também questões referentes à Semana de 22 e artistas brasileiros próximos desse 
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período, tais como Tarsila do Amaral e Portinari. Para não criarmos uma nova 

categoria e por proximidade do período histórico, englobamos aqui questões que 

faziam referência a Pop Art (Andy Warhol) e a Op Art (Vasarely e Escher), ao 

Expressionismo Abstrato (Kandinsky e Pollock) e ao Abstracionismo geométrico 

(Mondrian).  

 No espaço destinado a (3) “Arte Contemporânea” não fizemos distinção sobre ser 

arte brasileira ou não, classificamos questões que tratavam sobre performance, 

instalação, vídeo-arte, body art, fotografia, arte conceitual, assemblage, grafite, Land 

Art, Hiperrealismo, Intervenção, e/ou artistas contemporâneos, tais como: Vik Muniz, 

Hélio Oiticica, Adriana Varejão, Joseph Kosuth, Damien Hirst, Denise Milan, 

Leonilson, Arthur Omar, Ary Perez, Lygia Clark, Frans Krajcberg,  Sebastião 

Salgado, Nuno Ramos, Cildo Meireles, Tunga, Bispo do Rosário, etc. Os nomes dos 

dois primeiros apareceram mais de uma vez.  

Na categoria reservada a (4) “Arte Afro-brasileira e Indígena” admitimos questões 

que faziam referência a Lei 11.645/2008 e sobre a Arte Afro-brasileira e Arte 

Indígena. Constatamos que havia maior quantidade de questões direcionadas a esta 

última do que a primeira. As questões sobre a Arte Indígena estavam mais ligadas à 

cultura indígena, pintura corporal, máscaras e Arte plumária. No que se refere a Arte 

Afro-brasileira, encontramos questões que tratavam sobre a artista Rosana Paulino, 

o Mestre Didi, Carybé, entre outros. A prova do estado do Rio Grande do Norte 

(2011) aproveitou a obra da Tarsila do Amaral intitulada “A negra” para comentar 

sobre outros trabalhos artísticos que abordaram o tema, reproduziremos parte do 

enunciado: “Em 1923, Tarsila do Amaral cria um monumento à raça negra com a 

obra A negra, que é uma inovação na pintura brasileira.” Também encontramos 

questões onde a lei 11.645/2008 constava no título. Esta lei determina que “os 

conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 

brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas 

áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.” (BRASIL, 2008, p. 

1). Essa lei propõe que esses conteúdos sejam trabalhados na disciplina de Arte8, 

ou seja, na Música, na Dança, no Teatro ou nas Artes Visuais. Portanto, não 

podemos afirmar que o fato de haver poucas questões sobre Arte Afro-brasileira 
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e/ou Indígena em Artes Visuais, decorre que o concurso não fez referência a esta 

lei. No transcorrer da análise, como a maioria das questões de Artes Visuais era 

ofertada de forma conjunta com as outras três linguagens artísticas, constatamos 

que muitas vezes a questão da Arte Indígena e/ou Afro-brasileira estava mais ligada 

a música e a dança do que ao teatro ou as artes visuais. 

Na categoria, intitulada (5) “Elementos formais e técnicas”, colocamos questões que 

tratavam sobre elementos formais (cor, ponto, textura, superfície, linha, etc.) ou 

técnicas (de gravura, de pintura, de desenho, etc.) “em si”, ou seja, sem conexão 

com alguma obra ou movimento artístico específico. Como exemplo, 

apresentaremos o enunciado de uma questão da prova do Acre (2013): “As texturas 

são aparências visuais resultantes da materialidade das superfícies ou dos 

tratamentos gráficos dados aos espaços visivos. Isso significa que as texturas 

podem constituir-se em:” tendo as seguintes opções de resposta: “(a) formulações 

essencialmente experimentadas; (b) simulações visualmente percebidas; (c) 

reuniões normatizadamente criadas; (d) documentações subitamente construídas ou 

(d) fragmentações racionalmente incorporadas.” 

No que se refere à categoria denominada (6) “Outros”, encontramos algumas 

questões que pouco se repetia no conjunto das provas analisadas, por isso 

resolvemos agrupá-las numa única categoria. Apresentaremos aqui alguns assuntos 

que encontramos conjuntamente com o nome do estado e ano da prova. Em 

Tocantins (2009), foi ofertada uma questão sobre um artista primitivo/naif brasileiro e 

uma questão sobre história em quadrinhos; já no Rio de Janeiro (2010), 

classificamos aqui uma questão sobre conceito de mímeses de Platão; no Amapá 

(2012), colocava-se uma questão que tratava sobre a importância do desenho para 

a criança, e uma questão que tratava sobre Cultura Visual; em Goiás (2010) havia 

uma questão sobre comparação de obras de arte de origens diversas (por isso não 

conseguimos colocá-las em nenhuma das categorias anteriores); no Ceará (2013), 

havia uma pergunta sobre o nome do diretor do filme Terra em transe. Ainda nesse 

estado, havia uma questão sobre xilogravura e cultura popular; no Mato Grosso 

(2007) havia uma pergunta sobre as características da cultura popular; em 

Pernambuco (2008) encontramos duas questões sobre leitura de imagens, duas 
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questões sobre “arte das massas”, uma questão sobre imagem eletrônica e outra 

sobre produção em ateliê; no Piauí (2012) classificamos uma questão sobre História 

em Quadrinhos e uma sobre Cinema; em São Paulo (2013) havia uma pergunta 

sobre os museus de arte deste estado; em Sergipe (2003) encontramos uma 

questão sobre um artista popular de Caruaru (PE) e uma sobre história em 

quadrinhos; em Santa Catarina (2012) encontramos uma questão sobre mercado de 

arte e uma sobre Bauhaus e a arquitetura; No Paraná (2013), assim como em 

algumas provas de outros estados, encontramos questões sobre artistas locais, 

pouco conhecidos nacionalmente. Nesse caso, consideramos as questões que 

faziam referência ao estado em que a prova foi realizada, independentemente de ser 

um artista considerado mais “tradicional” ou contemporâneo. Alguns artistas que 

encontramos foram: Guido Viaro e Alfredo Andersen (artistas paranaenses); Celso 

Antônio de Menezes (artistas maranhenses) e em Minas Gerais (2012) o 

“Aleijadinho” foi citado, mas não o colocamos nessa categoria por sua grande 

repercussão na arte barroca brasileira e, portanto, questões sobre ele foram 

colocadas na primeira categoria.  

Do total das provas analisadas (22), 18 delas colocaram alguma questão sobre “Arte 

contemporânea”. Enquanto que na categoria “Da pré-história ao realismo”, 21 provas 

ofertaram alguma questão que fazia referência aos temas e/ou movimentos 

artísticos que compreendiam a abrangência desse período histórico. Já na categoria 

“Modernismo no Brasil e Vanguardas” 17 provas colocaram alguma questão sobre a 

temática. No que se refere à “Arte Afro-brasileira ou Indígena”, apenas 10 provas 

ofertaram questões sobre o tema na linguagem de Artes Visuais. 15 estados 

ofertaram provas com questões que se encaixavam na categoria “Elementos formais 

e técnicas”. 

Após termos comentado o que procuramos/encontramos em cada categoria, com 

base na tabela acima, criamos outra com a quantidade total de questões de acordo 

com as seis categorias, tal como podemos ver abaixo: 

Total de questões 
de Artes Visuais 

Da Pré-
história até o 

Realismo 

Modernismo 
no Brasil e 

Vanguardas 

Arte 
Contemporânea 

Arte Afro-
brasileira e/ou 

Indígena 

Elementos 
formais e 
técnicas 

Outros 

273 59 53 46 10 41 64 

Tabela 2. Número de questões de acordo com as categorias estabelecidas. 
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Fonte: elaborado pela autora com base nas provas analisadas. 

 

Tendo por base a tabela acima, consideramos que o fato de existir várias questões 

sobre a Arte Contemporânea, nas provas objetivas dos concursos, já é um indício de 

valorização e compreensão sobre a importância da mesma no ensino da arte. 

Porém, vemos que o número de questões das categorias “Da pré-história ao 

realismo” e “Modernismo no Brasil e Vanguardas” é muito maior do que as 

referentes à “Arte Contemporânea”. No entanto, essa é a consideração com base na 

média, isso não corresponde às variações existentes em cada prova, as quais se 

alteram conforme o Estado, o ano de realização do concurso, a instituição que o 

organiza, assim como a (s) pessoa (s) responsável (eis) pela elaboração das provas 

objetivas de Arte.  Nesse sentido, compreendemos que o enfoque dado nas 

questões dos concursos públicos para professores de arte da educação básica 

ainda é, em geral, mais tradicional/modernista do que contemporâneo. E afirmamos 

isso não só em relação à quantidade de questões de Arte contemporânea ofertadas 

na linguagem visual, mas também por continuar oferecendo provas de todas as 

linguagens artísticas de forma conjunta (podemos associar isso a algo mais 

“tradicional”) sendo que contemporaneamente temos cursos de graduação na área 

de arte com linguagens artísticas separadas. 

Após termos anotado de forma breve o que encontramos nas questões, faremos 

alguns comentários sobre as formas de abordagens das mesmas. Constatamos que 

havia muitas questões onde colocavam uma imagem e perguntavam o nome do 

artista ou o nome da obra. Em outros momentos a imagem também era mostrada, 

mas as opções de resposta estavam ligadas aos elementos formais da imagem 

apresentada. Também identificamos a existência de muitas questões pedindo para 

relacionar nomes de artistas a movimentos artísticos e/ou características das 

mesmas com o respectivo nome. 

No que se refere ao conhecimento exigido dos candidatos sobre as leis, a LDB 

9.394/96 e a LDB 5.692/71 foram bastante citadas. E a Lei 11.645/2008 também se 

fez presente em algumas provas objetivas. No que diz respeito ao referencial teórico 

utilizado como base para as questões dos concursos, foi possível identificar uma 

grande quantidade de enunciados que remetiam aos Parâmetros Curriculares 
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Nacionais de Arte (PCN-Arte), Diretrizes Curriculares de Educação em Arte (DCE-

Arte) e/ou Proposta Curricular de Arte específico de cada estado. Ainda no que se 

refere à base teórica das questões, nos deparamos com diversos autores que 

tiveram parte de seus textos/pensamentos aplicados na elaboração das perguntas, a 

saber: Ana Mae Barbosa, Graça Proença, Donis A. Dondis, Luigi Pareyson, Platão, 

Maria Heloisa Ferraz, Maria Rezende Fusari, Herbert Read, Dulce Osinski, Fayga 

Ostrower, Israel Pedrosa, Raimundo Martins da Silva Filho, Sônia Tramujas 

Vasconcellos, Claude Lévi-Strauss, Sheila Leirner, Giulio Carlo Argan, Fernando 

Hernández, Susan Sontag, Lucia Gouvêa Pimentel, Vicent Lanier, Marilda Oliveira 

de Oliveira, entre outros. 

Isto posto, vejamos como os estados que ofereceram provas de Artes Visuais 

separadas, respeitando a linguagem de formação do inscrito (Goiás e Acre) 

distribuíram as questões nessa linguagem artística. Ambas as provas abordaram, 

em mais de 50% de suas questões, perguntas referentes ao Ensino da Arte, leis, 

diretrizes, parâmetros e propostas curriculares, assim como “função/necessidade da 

arte”. E o restante das questões foi direcionado para movimentos artísticos, nomes 

de artistas e elementos formais. No Acre, mais de 25% das questões foram 

direcionadas para elementos formais e técnicas. Na medida em que mais de 50% 

das questões focaram no ensino da arte, menos de 25% tratou sobre movimentos 

artísticos, períodos históricos, etc; mas, em compensação, a prova desse estado 

ofertou três (3) questões de Arte Contemporânea, enquanto que o estado de Goiás 

ofertou apenas duas (2) sobre esse tema e nenhuma sobre Arte Afro-brasileira e/ou 

Indígena. Mas, no geral, a prova desse último manteve certo equilíbrio em meio a 

diversidade de categorias elaboradas. 

A partir dos resultados obtidos nessa pesquisa, no que se refere as Artes Visuais, 

consideramos que os concursos, em geral, possuem um direcionamento mais 

tradicional/moderno do que contemporâneo. Em relação ao conjunto da pesquisa, 

compreendemos que o estado de Goiás e Acre, nos anos que ofertaram provas 

respeitando a formação do inscrito, estão corretos e esperamos que os outros 

estados brasileiros espelhem-se no exemplo dos mesmos e realizem provas 

considerando a formação específica do inscrito.  
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Considerações finais 

Com base no exposto, e nas provas analisadas, constatamos que a maioria dos 

concursos públicos para professores de arte na educação básica não consideram a 

formação específica do inscrito. Sugerimos que este procedimento deve ser revisto, 

pois o professor de Arte precisa ter sua linguagem de formação respeitada. Também 

vimos que quando as linguagens artísticas são ofertadas de forma conjunta, as Artes 

Visuais são privilegiadas, pois geralmente há maior quantidade de questões nessa 

linguagem, o que pode prejudicar professores formados em outras linguagens 

artísticas. No que se refere a última etapa de análise, inferimos que os dados 

apresentados poderão apresentar indícios para responder às seguinte questão: 

“Que modelo de formação artístico-cultural e pedagógica os cursos de formação de 

professores de artes necessitam ter?” (FONSECA DA SILVA, 2010, p. 9). Não 

apenas para a realização dos concursos, mas principalmente para sua atuação 

docente. 

Biasoli (1999, p. 21) afirma que a mudança inicial para compreender e modificar o 

modelo do ensino de arte deve ocorrer no centro formador do profissional, ou seja, 

no curso de licenciatura em arte. Nesse sentido, perguntamo-nos: será que as 

questões dos concursos são reflexos dos conteúdos estudados nos cursos de 

licenciatura em Artes Visuais? Caso seja reflexo, consideramos que vários estados 

precisam abordar, nos cursos de licenciaturas, mais questões sobre Arte 

Contemporânea e considerar questões sobre Arte Afro-Brasileira e Indígena. Caso 

estejam “desconectadas”, consideramos que os agentes que se incumbem da 

elaboração das questões de Artes Visuais, precisam atualizar/ampliar seus 

referenciais e conhecer o que realmente há na matriz curricular das licenciaturas em 

Artes Visuais. 

No que se refere especificamente às Artes Visuais, vimos que a quantidade de 

temas abordados varia muito de estado para estado e também de ano para ano, 

assim como pela instituição que organiza a prova e a pessoa responsável pela 

elaboração das questões. Porém, independentemente disso, consideramos 

importante que as questões abordem uma diversidade de temas sem focar só na 

Arte contemporânea e nem só na Arte mais “tradicional”.  
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Propomos que as diversas associações da área de Artes reflitam e ajam de forma 

conjunta para reivindicar que as provas dos concursos para a disciplina de Arte na 

Educação Básica sejam ofertadas de acordo com a linguagem artística específica do 

inscrito. Consideramos que é importante ter uma base comum com questões sobre o 

ensino da arte e leis que afetaram/afetam a disciplina de arte na educação básica, 

assim como questões que abordem as relações entre as diferentes linguagens 

artísticas. Porém, é necessário que exista, no conjunto das questões propostas, uma 

parte destinada a questões específicas de acordo com a formação do futuro 

professor de arte, pois este deve ter sua formação inicial respeitada. 

 
 
NOTAS 

                                                           
1 PCI Concursos, disponível em: http://www.pciconcursos.com.br/provas/professor-de-arte Acesso em: 

12/06/2014. 
2 Chegamos a encontrar provas de todos os estados, todavia, algumas dessas provas eram ofertadas pelas 
prefeituras e não pelo estado, portanto, acreditamos que tais provas não abrangia a amplitude do governo 
estatal. Encontramos também, mais de uma prova objetiva ofertada pelo mesmo estado, no entanto 
consideramos a data do concurso mais recente 
3 Este estado realizou apenas três provas, uma para Artes Visuais, outra para Música e outra para Artes 
Cênicas/Teatro, ignorando a linguagem da Dança. 
4 Pertencem, pois, ao domínio da análise de conteúdo todas as iniciativas, que a partir de um conjunto de 
técnicas parciais, mas complementares, consistam na explicitação e sistematização do conteúdo das mensagens 
e da expressão deste conteúdo, como o contributo de índices passíveis ou não de quantificação (...). Esta 
abordagem tem por finalidade efetuar deduções lógicas e justificadas referentes às origens das mensagens (...). 
(BARDIN, 2006, p. 37). 
5 Gostaríamos de ressaltar que essas categorias foram criadas conforme as questões que encontramos, ou seja, 
elas foram construídas de acordo com “as necessidades das próprias questões” através da repetição de 
temas/nomes/elementos parecidos nos enunciados.  
6 Geralmente nas provas dos concursos há questões de conhecimentos gerais e/ou pedagógicos junto com os 
conhecimentos específicos, o número apresentado na terceira coluna refere-se à quantidade de questões 
específicas de Arte, as quais abrangem música, dança, teatro e artes visuais. 
7 Este estado realizou provas diferentes para Ensino fundamental e Ensino Médio. Optamos por analisar a prova 
objetiva do Ensino Médio. 
8 A lei mantém uma nomenclatura que já não é mais utilizada pela própria LDB 9.394/96.  
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