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RESUMO 
Este artigo reflete sobre a construção da identidade e da subjetividade do professor no 
âmbito da formação do curso de Licenciatura em Artes Visuais. A questão se constituiu a 
partir da experiência como docente na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado na 
Universidade do Estado de Santa Catarina e na relação com os estudantes em seu 
processo de formação como futuros professores. O ponto de partida deste trabalho se 
concentra no que Nóvoa (2009) propõe, quando coloca que a identidade dos professores é 
diretamente relacionada com a memória das experiências vividas durante a formação dos 
indivíduos. Neste sentido, a compreensão das histórias de vida de cada sujeito é parte do 
que estrutura a prática docente. Em relação a este preceito, ao longo do texto apresentam-
se três possíveis identidades dos educadores, relacionando o professor reflexivo de Schon 
(1984), o mestre ignorante de Rancière (2002) e o professor-artista-pesquisador de Irwin 
(2008). 
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ABSTRACT 
This paper reflects on the construction of identity and subjectivity of the art educators in 
Visual Arts graduation. The question was formed from the experience as a professor in the 
discipline Internship Supervised at the Universidade do Estado de Santa Catarina in the 
relationship with the students in the process of construction as future teachers. The starting 
point of this work focuses on what Nóvoa (2009) proposes, when defend that the identity of 
teachers is directly related to the memory of the experiences during the formation of 
individuals. In this sense, understanding the life stories of each student is part of what 
structure the teaching practice. In relation to this provision, throughout the text will be 
presented three possible identities of educators, relating reflective practice by Schon (1984), 
the ignorant schoolmaster by Rancière (2002) and the artist-researcher-teacher by Irwin 
(2008). 
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A troca de experiências e a partilha de saberes 
consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada 
professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, 

o papel de formador e de formando.  
António Nóvoa (2016, p. 14) 

 
 

A formação de professores de Artes Visuais dentro dos cursos de Licenciatura faz 

uso das práticas compartilhadas como forma de construção profissional. Dentro das 

matrizes curriculares que compõe a estrutura de disciplinas estão presentes noções 

de pesquisa em educação, metodologias e abordagens, além do desenvolvimento 

de projetos voltados para a atuação docente. Contudo, dentre as unidades 

curriculares propostas para a formação dos arte/educadores, as disciplinas de 

Estágio são o eixo para a criação de uma identidade de professor que balizará o 

exercício no campo escolar. 

Este texto parte da vivência como formadora de professores dentro do curso de 

Licenciatura em Artes Visuais na Universidade do Estado de Santa Catarina, 

lecionando na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado IV. Como proposta de 

trabalho para a última experiência partilhada dentro da graduação, no quarto estágio  

realizado em 2016 discutiu-se a construção da identidade de professor que os 

estudantes formam durante a Licenciatura. 

Neste sentido, partiu-se da ideia de histórias de vida que António Nóvoa (2009; 

2016) discute para pensar a formação dos estudantes como futuros professores. 

Esta construção partiu da criação de um espaço de partilhas das memórias, 

concebendo uma coletividade das vivências. A existência de uma disciplina de 

Estágio Supervisionado dentro do currículo de formação no curso de Licenciatura 

em Artes Visuais pressupõe essa auto-reflexividade, uma vez que os processos 

realizados entre professores e alunos em sala de aula são partilhados não somente 

pelos sujeitos presentes na Escola, mas também pelos demais educadores em 

formação dentro da Universidade.  

Para Nóvoa (2016, p. 19), “A aprendizagem em comum facilita a consolidação de 

dispositivos de colaboração profissional. Mas o contrário também é verdadeiro: a 

concepção de espaços coletivos de trabalho pode constituir um excelente 

instrumento de formação”. Por este motivo é que a proposta desenvolvida na 
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disciplina se debruçou na partilha dos processos realizados e no entendimento da 

subjetividade do Professor de Artes Visuais, partindo da construção individual da 

identidade baseada nas próprias histórias de vida dos estudantes e futuros 

educadores. 

A abordagem pela viés da rememoração de processos vivenciados na relação entre 

professores e alunos foi tomada como propósito para constituir o saber escolar 

próprio de cada um dos estudantes. Pensando na questão da formação de 

professores, Nóvoa (2009, p. 26) pontua cinco facetas que envolvem o processo: 

“práticas, profissão, pessoa, partilha, público”. Neste momento, cabe debruçar-se em 

torno da terceira destas facetas, que é por onde o percurso pedagógico da disciplina 

foi traçado, compreendendo, segundo o autor (2009, p. 38), que “A formação de 

professores deve dedicar uma atenção especial às dimensões pessoais da profissão 

docente, trabalhando essa capacidade de relação e de comunicação que define o 

tacto pedagógico”. 

Neste sentido, a formação como docente acontece em um processo de 

reflexividade, em resposta a uma problemática informada por Nóvoa (2016, p. 11) 

quando diz que a formação de professores “tem ignorado, sistematicamente, o 

desenvolvimento pessoal, confundindo ‘formar’ e ‘formar-se’, não compreendendo 

que a lógica da actividade educativa nem sempre coincide com as dinâmicas 

próprias da formação”. Por isso propôs-se uma disciplina que estivesse centrada 

neste constante ato de repensar os saberes docentes. 

A partir das histórias de vida, compreende-se que a formação dos professores de 

Artes que saem do curso de Licenciatura se constrói dentro da perspectiva de que 

as identificações e os atravessamentos com professores ao longo da formação 

como sujeitos escolares são parte constituinte de quem estes estudantes serão 

enquanto professores. As memórias construídas como alunos em formação serão, 

portanto, parte dos critérios que determinarão a criação de uma identidade como 

educadores, neste caso, como arte/educadores. 

Em se tratando de um curso com intenso atravessamento prático, a Licenciatura em 

Artes Visuais possibilita também a identificação de procedimentos metodológicos 

que encontrem reverberações para os processos educativos. Nóvoa (2016, p. 4) 
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acredita que é na formação de professores “que se produz a profissão docente. Mais 

do que um lugar de aquisição de técnicas e de conhecimentos, a formação dos 

professores é o momento-chave da socialização e da configuração profissional”.  

Por isso os Estágios são um profícuo momento de experimentação que aliam a 

dimensão prática com o posicionamento teórico da área, sem cair na 

instrumentalização metodológica do ensino. Ainda em defesa do processo autoral 

que envolve a construção da profissão docente, Nóvoa (2009, p. 39) reafirma a 

indispensabilidade “de reconhecer que a necessária tecnicidade e cientificidade do 

trabalho docente não esgotam todo o ser professor. E que é fundamental reforçar a 

pessoa-professor e o professor-pessoa”.  

Construir um percurso de formação que se baseasse nas vivências dos estudantes 

foi possível por conta da disponibilidades destes de porem em diálogo as 

experiências que tiveram durante a fase escolar. O ato de rememorar os repertórios 

de professores que já tiveram permitiu que os estudantes desenvolvessem um 

senso crítico em relação ao que pretendem enquanto educadores. 

Partiu-se, pois, da supramencionada terceira faceta da formação de professores que 

Nóvoa (2009, p. 25) propõe para conhecer possíveis identidades de educadores que 

já fossem conhecidas pelos estudantes da disciplina de Estágio. O reconhecimento 

destes perfis foi realizado por meio de relatos de professores que marcaram a 

experiência destes como alunos, visando identificar aspectos positivos e negativos 

da atividade docente. 

A elaboração deste processo se construiu baseada na proposta de Nóvoa (2016, p. 

12) quando o autor reforça a necessidade de uma autonomia crítica e reflexiva na 

construção docente: 

A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que 
forneça aos professores os meios de um pensamento autónomo e 
que facilite as dinâmicas de auto-formação participada. Estar em 
formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e 
criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à 
construção de uma identidade, que é também uma identidade 
profissional. 
 

A abordagem em torno deste espaço de subjetividade que compõe a construção da 

identidade docente fez sentido dentro da referida disciplina uma vez que a reflexão 
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sobre as trajetórias de formação dos estudantes baseada na rememoração de 

vivências possibilitou que os sujeitos tomassem consciência do seu próprio processo 

de formação durante a fase escolar. A retomada destes percursos como alunos 

permitiu a problematização de um posicionamento crítico em relação à escola, não 

romantizando os processos de aprendizagem e nem idealizando a figura do 

professor. 

Nessa perspectiva, as impressões e recordações escolares de momentos 

significativos se apresentaram como um recurso valioso para reflexão, visto que 

retrataram situações que puderam servir como parâmetro de análise e compreensão 

da prática pedagógica e das relações primeiramente observadas e posteriormente 

vivenciadas no cotidiano escolar.  

A reflexividade esteve presente como abordagem de trabalho e também como 

instrumento de pesquisa durante o desenvolvimento do semestre com os alunos. 

Com este objetivo, no decorrer das aulas os estudantes produziram relatos e 

registros em diários de campo, que atuaram como ferramenta para repensar a 

formação constantemente. Nóvoa (2009, p. 40) afirma a importância desta estratégia 

de pesquisa: 

O registo escrito, tanto das vivências pessoais como das práticas 
profissionais, é essencial para que cada um adquira uma maior 
consciência do seu trabalho e da sua identidade como professor. A 
formação deve contribuir para criar nos futuros professores hábitos 
de reflexão e de auto-reflexão que são essenciais numa profissão 
que não se esgota em matrizes científicas ou mesmo pedagógicas, e 
que se define, inevitavelmente, a partir de referências pessoais. 
 

Aproveitando a questão da reflexividade que se fez presente por meio das histórias 

de vida, ao longo das aulas realizadas na disciplina foram discutidas e apresentadas 

três diferentes identidades docentes. Sem tomá-las de forma taxativa ou 

compreender como modelos de trabalho, diferentes perspectivas de se pensar a 

prática docente foram trabalhadas para que os estudantes repensassem os 

exemplos de professores que tinham rememorado. 

A primeira identidade de professor trabalhada dialoga com a concepção de Nóvoa, 

visto que trata explicitamente da reflexividade. Falar em reflexividade remonta a 

Donald Schon, que em 1984 incorporou para o âmbito da educação a ideia de 
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prática reflexiva como um processo crítico que buscava a significação feita no 

encontro com as relações estabelecidas.  

O conceito se aproxima da abordagem por histórias de vida de Nóvoa, na medida 

em que propõe repensar as práticas experenciadas, sem necessariamente remontar 

às memórias passadas. O próprio Nóvoa (2016, p. 15) cita o autor em seu texto, 

dizendo que o triplo movimento que sugere - conhecimento na ação, reflexão na 

ação e reflexão sobre ação e sobre a reflexão na ação - “ganha uma pertinência 

acrescida no quadro do desenvolvimento pessoal dos professores e remete para a 

consolidação no terreno profissional de espaços de (auto)formação participada”. 

Assim como defende Nóvoa, o conceito de Schon pensava na prática reflexiva como 

ferramenta para explorar a experiência pessoal, criando a potencialidade de 

repensar a prática durante o seu próprio desenvolver das atividades. Esta reflexão 

durante o processo dialoga com o que se pretendeu durante o desenvolvimento da 

disciplina de Estágio, visto que em paralelo com a discussão teórica, se pretendia 

trabalhar com observação, relato e discussão dos projetos e práticas realizados em 

sala de aula. O exercício de reflexão se tornou coletivo dentro das aulas, já que 

enquanto professores, todos estavam repensando o que faziam quando partilhavam 

as experiências durante os encontros semanais na Universidade. 

Em aproximação ao contexto que estava sendo trabalhada, a teoria proposta por 

Schon se desenvolve na formação dos professores no sentido de criar um 

movimento de ação-reflexão-ação, criando um fluxo de transformação dos 

procedimentos enquanto são realizados; porque a prática reflexiva não se limita ou 

concentra ao final das propostas.  

Um fator positivo da inclusão deste posicionamento no decorrer da disciplina foi 

vislumbrar o potencial reflexivo empreendido por este professor, que atua de 

maneira crítica em relação às escolas e aos procedimentos da educação. O 

contínuo repensar das práticas propostas e de seus desdobramentos na relação 

entre professor-aluno provoca uma constante reconstrução, o que não permite a 

instrumentalização por meio de procedimentos repetidos, uma vez que o professor 

está sempre ponderando a potencialidade de sua docência. 
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Este tipo de ensino exige do professor uma capacidade de individualizar, ver de 

maneira particular o processo de cada aluno, revendo em si a forma mais produtiva 

de promover a aprendizagem. Um professor reflexivo lida com a surpresa, na 

medida em que tudo no processo pode promover mudanças e é preciso estar atento 

às particularidades que surgem no contato e nas trocas com os alunos. Tal como 

afirma Schon (2016, p. 82) 

Este tipo de professor esforça-se por ir ao encontro do aluno e 
entender o seu próprio processo de conhecimento, ajudando-o a 
articular o seu conhecimento-na-ação com o saber escolar. Este tipo 
de ensino é uma forma de reflexão-na-ação que exige do professor 
uma capacidade de individualizar, isto é, de prestar atenção a um 
aluno, mesmo numa turma de trinta, tendo a noção do seu grau de 
compreensão e das suas dificuldades. 
 

A reflexividade está, dentro do que o autor propõe, no olhar individualizado para 

cada estudante, sabendo respeitar o caráter identitário dos sujeitos envolvidos no 

processo de ensino. Refletir na ação se traduz como uma forma irreproduzível, onde 

cada percurso pessoal determina as escolhas que vão sendo tomadas no 

aprendizagem. 

Este professor reflexivo tem também a tarefa de encorajar e reconhecer a confusão 

dos seus alunos, ele assume o não-saber como potencialidade de trabalho. E mais 

do que dar espaço para a confusão dos alunos, esta identidade de professor 

também abre brechas para a sua própria confusão, como propõe Schon (2016, p. 

85). Dentro desta perspectiva o erro é tomado como desafio para o questionamento 

e para o convite à participação dos alunos, e não como um encerramento do diálogo 

construído. 

Um professor reflexivo se permite estar em um campo de deriva, pensando que as 

relações desenvolvidas durante o percurso darão pistas e questões relevantes para 

o processo de aprendizagem. Neste sentido, o desconhecido é parte do que Schon 

sugere ao pensar na reflexividade da atividade docente. E este espaço para o que 

não se sabe, a brecha daquilo que não é dominado como saber escolar, faz pensar 

em uma segunda possível identidade de professor, a ideia de um mestre ignorante. 

O conceito vem de Jacques Rancière (2002), que relatando uma história do 

professor Joseph Jacotot reflete sobre as relações de poder existentes na prática de 
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ensino, quando questiona o domínio que um educador exerce diante dos seus 

alunos. Dentro da vivência relatada, o autor questiona a ideia de que o exercício do 

ensino depende do domínio de conteúdos e temáticas envolvidos nos saberes 

escolares, “pode-se ensinar aquilo que se ignora” (RANCIÈRE, 2002, p. 107), 

fazendo repensar a ordem explicadora que recorrentemente é operada na atividade 

docente.  

No lugar da hierarquização entre professor e estudante, Rancière (2002) propõe que 

a prática de ensino seja realizada por meio da emancipação. Por este conceito o 

autor compreende que haja na relação pedagógica uma igualdade de saberes, um 

desfazer do distanciamento entre o que domina e o que é dominado. O professor, 

neste propósito, se coloca em proximidade com os estudantes, pensando um 

processo que rompe com a concepção tradicional de ensino. 

No intento de dar a compreender a ideia de emancipação, em entrevista sobre a 

atualidade d’O mestre ignorante, Rancière (2016, p. 12) coloca  

De fato, o pensamento da emancipação significa perguntar àquele 
que quer passar a fronteira em que continente deseja entrar, o que 
também significa: o que é a fronteira? Pode-se pensá-la de diferentes 
maneiras. Pode-se pensar que há o mundo dos que sabem e o 
mundo dos que ignoram, o mundo do universal e o mundo do 
particular. Quanto a isso, o mestre emancipador nada pode. Para ele, 
só há uma barreira importante, a barreira entre a desigualdade e a 
igualdade. O problema do mestre emancipador é, portanto: como 
fazer com que aquele que tem diante de si ultrapasse a única 
barreira que conta – não entre as culturas, entre o universal e o 
particular, entre a ignorância e o saber – mas a barreira entre 
aqueles que têm a opinião da igualdade e os que têm a opinião da 
desigualdade? O emancipador não é alguém que vai ao encontro das 
pessoas para emancipá-las. A emancipação sempre supõe um 
processo em que alguém quer passar e, assim, a questão é saber o 
que passar vai querer dizer. Isso implica, efetivamente, que o 
emancipador adote a posição de uma certa universalidade: a 
universalidade da igualdade, que recusa o argumento do gênero: não 
se tem necessidade de papel, quando se tem a memória.  
 

Na antítese da emancipação Rancière coloca a noção de embrutecimento, que se 

vislumbra como a reprodução do método tradicional de ensino, em que o mestre 

transmite seus conhecimentos e verifica se o aluno aprendeu ou não. Para o autor, o 

professor embrutecedor é aquele que faz seu aluno entender exatamente aquilo que 
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quer dizer e busca diariamente novas formas de ensino, novas metodologias e 

técnicas, com a finalidade de checar se ocorreu, realmente, a aprendizagem. 

Trabalhando por meio do embrutecimento, na lógica da explicação, o mestre 

mantém-se distante do aluno, pois transmite um conhecimento fragmentado, dividido 

em partes, onde o estudante terá de esperar para aprender mais no ano seguinte, 

deixando o mestre num grau superior ao seu e perpetuando um distanciamento. 

Desta forma, o processo de aprendizagem implicará na dependência constante do 

aluno, que precisará constantemente de um mestre explicador - embrutecedor - para 

continuar a aprender. 

De encontro a este processo, a proposta de Rancière para o professor emancipador 

é que haja uma atuação como propositor e recriador do espaço de falta. A 

identificação de conceitos que sejam relevantes na construção da aprendizagem 

acontece, desta forma, por meio da elaboração de uma busca pela emancipação. 

Ainda dentro deste entendimento, Rancière (2010, p. 16) coloca que 

Trata-se da própria lógica da relação pedagógica: nela, o papel 
entregue ao mestre é o de suprimir a distância entre o seu saber e a 
ignorância do ignorante. As lições do mestre e os exercícios que dá a 
fazer têm por finalidade reduzir progressivamente o abismo que os 
separa. Porém, infelizmente, o mestre só pode reduzir o afastamento 
na condição de o recriar constantemente. Para substituir a ignorância 
pelo saber, tem de caminhar sempre um passo mais à frente, 
reintroduzindo entre ele e o aluno uma nova ignorância. 
 

Retomando o início deste artigo e pensando esta identidade de professor em 

aproximação ao que Nóvoa afirma, Rancière (2002, p. 108) considera que a 

observação do processo de ensino elaborado por um professor permite decodificar 

meios para trabalhar com os estudantes: “[…] um professor é uma coisa - decerto 

menos manipulável do que um livro, mas que pode ser aprendida: observá-lo, imitá-

lo, dissecá-lo, recompô-lo, experimentar o que de sua pessoa oferece. Sempre se 

aprende, ao escutar um homem falar”. 

Sobre este aspecto de observação, cabe considerar que a prática de repensar a 

atividade docente aconteceu, durante a disciplina, por meio dos relatos construídos 

a partir das experiências vividas mas também por meio da coletivização dos 

mecanismos analisados durante a aproximação com o campo de atuação. No 

mapeamento das instituições onde realizariam os estágios os estudantes puderam 
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reconhecer também práticas que pretendem recompor ou não em suas futuras 

práticas como professores. 

Na partilha de diferentes identidades de professores puderam também reconhecer 

metodologias e abordagens a que estes educadores observados recorrem. Por isso 

foi relevante problematizar diferentes perspectivas. Desta forma, uma terceira 

possibilidade para pensar a identidade do professor que foi discutida durante o 

desenvolvimento da disciplina de Estágio veio da canadense Rita Irwin (2008), que 

concebeu o conceito de a/r/tografia.  

A separação por barras das letras iniciais da palavra, evidencia a coexistência no 

conceito da a/r/tografia do perfil de artista, pesquisador e professor no mesmo 

sujeito. Assim, se cria a representação do artista-professor-pesquisador que se 

constitui no entrelaçamento entre teoria/pesquisa, ensino/aprendizagem, 

arte/produção (IRWIN, 2008, p. 88). 

Contemplando diferentes perspectivas de trabalho, o professor-artista-pesquisador 

põe em questão a separação dialética entre prática e teoria. Segundo Irwin (2008, p. 

89–90): 

A partir dessa perspectiva, teoria e prática não eram vistas como 
dicotômicas, mas sim como dialéticas, e, se fosse precisa constituir 
preferência entre as duas, seria para a prática, e não para teoria. 
Embora uma postura dialética auxilie muitos empreendimentos 
educativos, a categoria dual ainda é favorecida, e em educação isso 
significa favorecer teoria/prática. 
 

Reiterando a construção de um campo que não seja mais o de um extremo ou de 

outro, Irwin (2008, p. 93) sugere que “Não se trata de pensamento dicotômico, mas 

sim de pensamento dialógico, relacionando, e percebendo. Trata-se de viver nas 

fronteiras, nos espaços entre e dentre os artistas, pesquisadores e professores”. 

Assim, a autora coloca que o professor-artista-pesquisador é alguém que pode criar 

contextos que permitam operar deslocamentos no seu posicionamento, de tal forma 

que faça o sujeito pensar as suas práticas num processo de transformação 

permanente, permitindo um constante refazer progressivo das ações e a construção 

de uma identidade estruturada. 
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A hibridização entre estas três vertentes em um educador cria um espaço 

provocador para vivências, onde há uma constante exploração e transgressão de 

territórios. Para Irwin (2008, p. 91) “Aqueles que moram nas fronteiras estão re-

pensando, re-vivendo e re-fazendo os termos de suas identidades ao se 

confrontarem com a diferença e a semelhança em um mundo aparentemente 

contraditório”.  

O campo de atuação do professor de Artes Visuais nesta abordagem se amplia; 

existe maior flexibilidade para a adequação do artista, bem como do pesquisador, 

dentro do contexto da sala de aula. Ainda de acordo com a autora (2008, p. 91) 

“Artistas-pesquisadores-professores são habitantes dessas fronteiras ao re-criarem, 

re-pesquisarem e re-aprenderem modos de compreensão, apreciação e 

representação do mundo”. 

Tal como nas demais identidades de professor que foram discutidas com os alunos 

durante as aulas, esta perspectiva de Irwin também dialoga com o que Nóvoa (2009, 

p. 38) coloca para a formação de professores, quando diz que “o professor é a 

pessoa, e que a pessoa é o professor”. Em aproximação a esta ideia, Irwin (2008, p. 

96) diz que viver a vida de um artista que também é um pesquisador e professor “é 

viver uma vida consciente, uma vida que permite abertura para a complexidade que 

nos rodeia, uma vida que intencionalmente nos coloca em posição de perceber as 

coisas diferentemente”. 

Esta possível identidade reconhecida na formação de professores foi sugerida 

também pelas docentes do curso da UDESC, que – em texto refletindo sobre a 

formação nas disciplinas de Estágio – apresentam este posicionamento. “Entende-

se que a forma de articulação entre o professor/artista/pesquisador deve ser 

pontuada em eixos de reflexão prática (com exemplos concretos, mas sem modelos 

ou parâmetros)”, como colocam Schmidlin; Lampert; Fonseca da Silva (2016, p. 

160). 

As três formas de se pensar o professor apresentadas neste texto têm em comum o 

caráter investigativo que situa os educadores como pesquisadores em relação ao 

que realizam com seus estudantes. A reflexividade de Schon (2016), a entrada no 

processo de aprendizagem de Rancière (2002) e o hibridismo entre teoria e prática 
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de Irwin (2008) se encontram nesta questão de pensar a docência como um ato de 

constante repensar. Dentro deste contexto, o de formação de futuros professores 

para pensar o ensino de arte, a postura de investigador é muito pertinente, visto que 

cada aluno dentro do curso de Licenciatura é também um pouco de cada um destes 

dentro do espaço escolar. 

Outro fator em comum que as três conceituações de professor têm diz respeito à 

autonomia que é pretendida por parte dos estudantes, o que dialoga com este 

aspecto de investigação previamente discutido. Na medida em que ao longo do 

semestre convocou-se a construção de saberes próprios aos sujeitos, a 

descentralização da figura do professor como aquele que detém o conhecimento se 

concretizou na autonomia e na busca despertada pelos próprios alunos. 

Estas tipologias de professores foram discutidas na disciplina de Estágio como 

forma de repensar a atividade docente e construir um repertório de práticas balizado 

na relação professor-estudante. Não se tratou de assumir o papel de um destes 

perfis de professores e tomar seus posicionamentos como se estivesse entrando em 

um sistema operador do comportamento. O que se pretendia era que cada um 

encontrasse - orientado nas suas experiências como aluno e naquilo que reconhece 

como mais pertinente para o processo de aprendizagem - meios para trabalhar 

como docente na sala de aula. Com isso, as proposições de ensino foram 

construídas pelos estudantes a partir de experiências próprias com a Arte e com a 

concepção de identidade docente que foram formando ao longo do desenvolvimento 

da disciplina. 

Deste modo, conhecendo diferentes perspectivas para pensar a prática docente, os 

futuros professores ainda em processo de formação passaram a incorporar na sua 

performance uma identidade desenvolvida ao longo do curso. A partilha na formação 

destas identidades permitiu uma construção mais fluida dos saberes, aonde se 

conseguiu produzir uma relação mais flexível e ritmada entre os sujeitos, permitindo 

que estes se adaptassem aos contextos de trabalho de acordo com aquilo que 

pretendem enquanto arte/educadores.  
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