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RESUMO 
Com o foco nos professores, o texto apresenta experiências vivenciadas por quatro 
professores1 que exerceram a docência em Arte1 entre os anos de 1960 e 1980. Além disso, 
discute como professores com diferentes formações assumiram o ensino da disciplina, 
naquela época, e que desafios os mesmos enfrentaram com as mudanças ocorridas no 
interior do currículo escolar com a ampliação do sistema público de educação e, 
consequentemente, o crescente número de estudantes nas escolas. Para tanto, utilizamos 
fontes de pesquisa, inseridas nas tendências historiográficas2 das décadas finais do século 
XX, que proporcionaram tentativas de abertura das possibilidades de uso de diferentes 
documentos para além dos oficiais.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
Experiências; história do ensino de arte; mudanças no sistema educacional. 
 
 
RESUMEN 
Con el foco en los maestros, el texto presenta las experiencias de vida de cuatro profesores 
que han ejercido la enseñanza en el arte entre los años 1960 y 1980. Además, se analiza 
cómo los profesores de distintos orígenes tomaron la enseñanza de la disciplina en ese 
momento, y los desafíos vividos ante los cambios que ocurren dentro del plan de estudios 
con la expansión del sistema de educación pública y, en consecuencia, el aumento del 
número de alumnos en las escuelas. Para ello, utilizamos fuentes de la investigación, 
insertados en las tendencias historiográficas de las últimas décadas del siglo XX, que 
proporcionaron los intentos de abrir las posibilidades de utilización de diferentes 
documentos, además de la oficial. 
 
PALABRAS-CLAVE 
Experiencias; historia de la enseñanza de la arte; cambios en el sistema educativo. 
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Em sua primeira parte, o texto discute o saber que se constitui na tessitura das 

relações construídas com diferentes sujeitos partindo da família como célula social 

inicial. No segundo momento, espaços que possibilitaram e contribuíram para a 

formação profissional docente estão em evidência. Por fim, discorremos sobre  

mudanças no sistema educacional, diante da conjuntura vivenciada no período, que 

provocaram o enfrentamento de desafios por parte dos professores na recepção e 

efetivação das mesmas. 

Diferentes estudos desenvolvidos sobre a temática do saber docente apontam para 

a importância da formação teórica no percurso individual de cada um e também 

afirmam que esse saber é construído por uma gama de outros saberes. Sejam eles 

experienciais, da prática profissional, disciplinares, curriculares, das ciências da 

educação etc. Como exemplos, citamos os estudos de Tardif (2000, 2005), Gómez 

(1995), Zeichner (1993), Oliveira e Lampert (2004), Vieira (2002).   

O saber docente é definido como temporal e social por Tardif (2000, 2005). 

Temporal porque provém de sua história de vida, de sua história escolar, de seus 

anos iniciais de prática profissional, que são decisivos na aquisição da competência, 

organização da rotina e estruturação da prática. Temporal, ainda, porque é utilizado 

e se desenvolve no decorrer de uma carreira profissional, isto é, num processo de 

longa duração. O saber docente é social porque é partilhado por um grupo de 

agentes que possuem uma formação comum e trabalham numa mesma 

organização; seus próprios objetos são objetos sociais, práticas sociais; porque a 

maneira de ensinar dos professores muda com o tempo e com as mudanças sociais; 

por ser adquirido no contexto de uma formação profissional onde é incorporado, 

modificado e adaptado em função dos momentos e das fases de uma carreira. 

Nesse sentido, além da construção, estruturação e organização do saber no 

percurso de uma vida, esse saber está em constante movimento não só pelas 

próprias mudanças nas etapas da profissão, mas também pela própria dinâmica do 

cotidiano profissional e, particularmente, escolar. 

Para Carvalho (2005) o estabelecimento das relações dos professores com os 

alunos pode estar diretamente relacionado às experiências familiares, pois parte dos 

saberes de que lançam mão os professores, para estabelecer empatia e uma 
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percepção integral de seus alunos, pode ter sido desenvolvida ao longo de suas 

experiências no interior da própria família. 

Outro importante aspecto a ser destacado diz respeito ao acúmulo cultural que os 

sujeitos vão adquirindo em suas trajetórias de vida. Nessa diretriz Bourdieu (2007) 

apresenta o processo de incorporação daquilo que ele chama de capital cultural.3 O 

processo de acumulação do capital cultural exige uma incorporação que pressupõe 

um trabalho de inculcação e de assimilação que custa tempo e deve ser investido 

pessoalmente pelo próprio sujeito. Sendo pessoal, o trabalho de aquisição é um 

trabalho do sujeito sobre si mesmo. Aquele que o possui pagou com sua própria 

pessoa e com aquilo que tem de mais pessoal que é seu tempo. Não pode ser 

transmitido instantaneamente por hereditariedade, por compra ou troca. Pode ser 

adquirido, no essencial, de maneira totalmente dissimulada e inconsciente. Para ele 

o mais oculto e determinante socialmente dos investimentos educativos é a 

transmissão doméstica do capital cultural (BOURDIEU, 2007). 

O saber constituído no decorrer das histórias de vida e escolar de cada professor é 

definido por Tardif (2005) como saber temporal. Por isso, ele destaca a importância 

das experiências familiares e escolares anteriores à formação inicial na aquisição do 

saber-ensinar. Embora, a ideia de temporalidade apresentada por Tardif não se 

limite à história familiar e escolar dos professores, essa ideia se aplica diretamente à 

sua carreira profissional que está em constante movimento e mudança com a 

socialização profissional, a consolidação da experiência de trabalho, as fases de 

transformação, de continuidade e ruptura, as mudanças de classe, de escola, de 

nível de ensino etc. 

Nesse sentido, vale ressaltar o que Lahire (2002) afirma sobre o processo de 

incorporação de hábitos corporais, cognitivos, avaliadores, apreciativos, ou seja, as 

maneiras de fazer, de pensar, de sentir e de dizer vivenciadas na própria família vão 

influenciar diretamente na interiorização de modos de ação, de interação, de reação, 

de apreciação, de orientação, de percepção do indivíduo adulto. 

As redes de relações estabelecidas pelos professores, ao longo do tempo, indicam a 

abertura de caminhos que provavelmente também contribuiu para suas atuações 

profissionais relacionadas à arte. Assim, a convivência com pessoas que 
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viabilizaram experiências, realização de cursos, contatos com materiais 

diversificados e o acesso na vida adulta a espetáculos de teatro, música, 

exposições, cinema, apontam a importância e contribuições dessa teia de relações 

na própria formação desses professores. Além disso, as experiências vivenciadas 

contribuíram também para a incorporação de hábitos e de disposições sociais no 

processo de formação de seus modos de compreensão, de suas maneiras de fazer, 

de pensar, de interagir, de reagir e de apreciar as diferentes experiências artísticas. 

Em seus depoimentos, eles apresentaram o estabelecimento das redes de relações 

como momentos importantes de sua juventude e de sua própria formação 

profissional. É possível, ainda, perceber que o capital cultural e social dos 

professores se refletiu com as experiências vividas e através das relações 

construídas que trouxeram características e influências específicas para o ensino da 

arte veiculado por eles.  Nos depoimentos coletados, foram destacados três espaços 

de formação que apareceram com bastante evidência em seus percursos de 

formação e de experiências profissionais. Esses lugares, desde os anos 40 do 

século XX, exerceram um papel significativo, no caso pernambucano, de formação, 

articulação, organização dos profissionais que trabalhavam com arte ou disciplinas 

relacionadas ao ensino de arte na escola e da própria veiculação das concepções de 

arte que esses lugares possuíam. Sobre eles discutiremos no tópico em seguida.  

Lugares de formação 

Que outros espaços de formação os professores frequentaram para além das 

experiências artísticas na família e na escola? O que levou esses professores a se 

tornarem professores de arte ou de disciplinas relacionadas à arte?  

Duas das professoras cursaram a Escola Normal. Foram elas a de música e canto 

orfeônico e a de educação artística. A primeira era interna do Colégio Rural Normal 

Santa Maria4, em Timbaúba. A segunda estudou na Escola Normal Pinto Júnior5, no 

centro do Recife. 

Desde a década de 40 do século XX três espaços de formação trouxeram uma 

contribuição significativa para o ensino da arte em Pernambuco. Cada um deles, 

com suas especificidades, influenciaram diretamente na formação dos professores 

de nossa pesquisa e na definição da arte que foi ensinada e veiculada na escola. 
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Foram eles: a Divisão de Extensão Cultural e Artística (DECA); o Movimento 

Escolinhas de Arte (MEA) e a Escola de Belas Artes (EBA).6  

Ao longo de sua atuação profissional, as professoras da primeira escola estudada 

buscaram espaços de orientação e formação, além da realização de cursos, 

participação em congressos e trocas de experiências com outros profissionais que 

contribuíssem na sua formação profissional. As duas professoras trabalharam na 

DECA antes de ir atuar como professoras de música e canto orfeônico e educação 

artística na escola estudada. Nesse caso, observamos que a DECA foi um espaço 

formador na trajetória profissional dessas professoras e isso foi posto em evidência 

em diversos momentos de seus depoimentos. 

Ao enfatizar a importância da prática em seu percurso de formação as professoras 

destacam o que Tardif (2005) chama do ‘saber-fazer’ do professor que tem uma 

origem social patente. O autor diz que os saberes oriundos da experiência de 

trabalho cotidiana parecem constituir-se no alicerce da prática e da competência 

profissionais, pois essa experiência é para o professor a condição para a aquisição e 

produção de seus próprios saberes profissionais. Além disso, para Tardif o saber do 

professor provém não só da família do professor, mas também da escola que o 

formou, de sua cultura pessoal, provém dos pares, dos cursos de reciclagem etc. 

Essa ênfase na formação pela prática tem sido constatada internacionalmente não 

só pelos professores primários, mas também pelos de outros níveis da educação 

básica.  

A troca de experiências com outros colegas seja nos corredores, seja na própria 

organização de atividades a serem desenvolvidas na escola também é destacada 

como fonte de aprendizado (CARVALHO, 2005). 

O saber docente também se constitui por um conjunto de conhecimentos, 

habilidades, disposições, competências necessárias ao exercício do magistério que 

adquirem significado a partir da ação prática, ação essa que pressupõe tempo de 

aprendizagem, outro reforço dado por Vieira (2002).  

Um segundo lugar que teve uma parcela significativa de influência na formação da 

professora de artes plásticas foi o Movimento Escolinhas de Arte (MEA). A proposta 
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da arte na educação desenvolvida pelo MEA serviu de base para orientação de 

como deveria ser tratada a arte no currículo escolar, a partir dos anos 1970, no caso 

pernambucano, com a Reforma Educacional do ensino de 1º e 2º graus.  

A professora de artes plásticas, de outra escola estudada, enfatizou a importância 

dos contatos, experiências obtidas no Movimento Escolinhas de Arte, além de outros 

espaços. No decorrer de seu depoimento distintos exemplos de formação foram 

citados e a professora também comentou o que lhe possibilitou o direito de ensinar 

no 1º grau, nomenclatura utilizada no período. 

Tenho curso e especialização no SENAI7, [...] na parte de artesanato. 
Tecelagem, tapeçaria, cerâmica, nesse ano tinha cerâmica, metal, 
madeira, tecelagem e tapeçaria. [...] Nós fomos um ano fazer um 
curso, nesse curso em 58, fomos trabalhar, observar a Escola 
Parque. [...] fiz outros cursos na Escolinha de Arte do Brasil, vários. 
Teve dois que nós fizemos com o professor inglês Tom Hudson, um 
professor de um nível elevadíssimo, mas muito prático muito 
consciente das coisas. Trabalhou com crianças pequenas, crianças 
excepcionais, jovens, adultos e o pessoal da NASA. Então, com 
esses cursos [...] e com os cursos do SENAI eu tive direito de ter o 
certificado de ensino de 1º grau, do ginásio [...] porque não havia 
cursos especiais em arte para os professores, então, o Ministério 
reconhecia os cursos. [...] um se chamava Artes Industriais e o outro 
Artes Aplicadas, mas era a mesma coisa, só mudava o nome. 
[Professora de artes plásticas] 
 
[...] a Escolinha fez muitos cursos para a formação de professores. 
Eu comecei a trabalhar no colégio em 60, em 61 eles fizeram o 
primeiro curso de arte-educação para professores, foi janeiro e 
fevereiro, dois meses intensivos. [...] a abertura foi muito grande 
porque, realmente, você tinha professores do Brasil todo não, mas de 
vários Estados do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Paraíba foi 
também gente [...] Pernambuco só fui eu nessa época. [Professora 
de artes plásticas] 

Os dados apresentados confirmam também a afirmação de Valente (1991) sobre a 

construção do saber docente que se origina na própria história do professor em seu 

tempo de aluno e é nessa história vivida por eles enquanto alunos que se enraízam 

princípios e crenças pedagógicas que irão estruturar a construção do trabalho 

pedagógico futuro. Como enfatiza Tardif (2005), antes mesmo de ensinarem, os 

futuros professores vivem nas salas de aula e nas escolas, seu futuro local de 

trabalho. Essa experiência é necessariamente formadora, pois possibilita a aquisição 

de crenças, representações e certezas sobre a prática do ofício de professor, bem 

como sobre o que é ser aluno. 
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A formação acadêmica, da mesma forma teve um destaque na fala dos professores 

e em particular do professor de educação artística entrevistado, pois parte de sua 

formação foi realizada na Escola de Belas Artes. Ressaltando ainda as diversas 

experiências e contatos com acervos artísticos, visitas em museus, apresentações 

teatrais que contribuíram no seu processo de formação. 

[...] ele viajava sempre, todo ano ele ia pra França, a Europa num 
modo geral. Era muito viajado, fazia jus aos conhecimentos dele. Ele 
trazia, realmente, um cabedal de conhecimento de lá, fora de série. 
Cds, discos, ele tinha ou ele tem, não sei se ele ainda tem, mas o 
acervo de discos, de música clássica que ele tem é fora de série. 
Tchaikovsky, na música tocando, ele dizia quem era. Quando ele ia 
para o Rio, o ponto dele, se quisesse encontrá-lo, era o Teatro 
Municipal. [...] [Professor de geografia da escola] 

Pudemos perceber que essas instituições, a DECA, o MEA, a EBA, fizeram parte do 

percurso de formação dos professores estudados e dados sobre as mesmas foram 

destacados em seus depoimentos e identificados em outros documentos coletados. 

É possível observar que as formações em espaços com diferentes concepções 

imprimem marcas e características singulares que apontam, indicam, direcionam e 

refletem consequências em diferentes práticas profissionais. A formação superior 

dos professores estudados foi diferenciada. Para três professoras foi centrada na 

Pedagogia e um professor nas Belas Artes.  

Na coleta dos depoimentos buscamos identificar se a atuação no ensino de arte na 

escola foi uma escolha desses professores, justamente, para entender por que e 

como eles se tornaram professores de arte. Nesse caso, as expectativas 

profissionais eram outras. Nenhuma das professoras com formação em Pedagogia 

pensava em ensinar arte ou disciplinas relacionadas à arte. Quanto ao professor não 

podemos afirmar se foi uma escolha sua ou se ele queria atuar somente como 

artista, pois esse dado não pôde ser coletado devido aos graves problemas de 

saúde que o mesmo enfrentava no período do estudo.  

No início de seus percursos de formação profissional, as oportunidades de trabalho 

e o contato com pessoas que contribuíram para o encaminhamento desse trajeto, 

possibilitaram o direcionamento e, posteriormente, a escolha para lecionar arte ou 

disciplinas relacionadas à arte na escola. Há de se observar que o diploma do curso 
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normal garantia também o direito da docência nas disciplinas de canto, educação 

física e artes como afirmou Peixoto (2005). 

Diante dos depoimentos, tornou-se evidente que os quatro professores que 

ensinaram arte ou disciplinadas relacionadas tinham formações em diferentes áreas 

e foram alocados para a disciplina por motivos diversos. Três dos professores foram 

indicados por seus pares a assumirem disciplinas relacionadas ao ensino de arte, 

seja a música, a educação artística ou as artes plásticas. Os cursos que eles 

seguiram em sua trajetória de formação profissional lhes deram o direito de lecionar 

as referidas disciplinas e o reaproveitamento dos professores que lecionavam 

disciplinas que foram extintas do currículo também contribuiu para que assumissem 

a docência em arte. O quarto professor assumiu a disciplina educação artística após 

o concurso prestado.  

Com a Reforma Educacional de 1971 houve uma des/re/organização da rotina 

escolar provocada por vários motivos. Entre eles, o “inchaço” dos prédios escolares 

com a ampliação das matrículas, o aumento dos turnos escolares em 

funcionamento, a intensificação da proletarização da profissão docente. Como, 

então, os professores enfrentaram essa situação? 

Desafios vivenciados pelos professores 

A mudança da rotina escolar está diretamente ligada à reorganização do trabalho 

profissional. No período estudado, vimos que a Reforma Educacional de 1971 trouxe 

consigo a ampliação do número de matrículas na escola pública, mas os recursos 

materiais e humanos continuavam escassos. Logo, a superlotação dos prédios 

escolares e a ideia de “otimização” do trabalho docente foram afetados diretamente. 

O período também acentuou a concentração de renda no país e a inflação obrigando 

muitos professores a dobrarem ou triplicarem sua jornada de trabalho por conta do 

achatamento salarial para que pudessem garantir sua própria subsistência. 

Uma das professoras entrevistadas comentou o momento vivido. 

[...] a gente tinha um horário diferente era de sete e meia às onze e 
meia; de uma e meia às cinco. Depois mudou teve aquele horário 
intermediário, não sabe? Que era de sete às dez e meia; de dez e 
meia à uma e meia. Aquele horário intermediário, aquilo 
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desmantelou tudo no colégio porque a gente ficava num horário 
atrás do outro. [...] Porque você tinha de sete às dez e meia; de dez 
e meia à uma e meia; de uma e meia as cinco, aí, já chegava o 
turno da noite. Era terrível! (ênfase). Era terrível (reflexão)! Mas, a 
gente passou por poucas e boas com esses horários intermediários. 
Era o horário da fome, né? O horário da fome. [Professora de 
música e canto orfeônico] 

O depoimento evidencia a saturação do professor, as condições de trabalho que 

deveria enfrentar e conviver cotidianamente. Além do mais, a mudança de horários 

que desestruturou a organização da escola e sua rotina, necessitava de uma nova 

re/organização. O fato é que a sobrecarga de trabalho docente acentuou-se, como 

enfatizou a professora no depoimento dado. Nessas condições, pode-se afirmar que 

houve um aumento quantitativo de acesso a escola pública, mas em quais 

condições qualitativas isso se deu são aspectos a serem investigados e 

aprofundados por outros estudos.  

Nesse período, muitas vezes não era possível concluir o trabalho planejado pelo 

professor, particularmente, quando algumas atividades voltadas às festas escolares 

necessitavam de um maior tempo de preparação com os ensaios das danças e 

apresentações teatrais organizados pela professora de educação artística dessa 

escola. Nesses casos, o trabalho ia até os sábados, como foi destacado: “Às vezes 

eu trabalhava até dia de sábado [...]. Às vezes precisava, não era todo sábado. [...] 

foram vários sábados [...]” [professora de educação artística]. 

Um dos alunos entrevistados registrou também que “na 5ª e 6ª série, a gente tinha 

aula até os dias de sábado. De sete e meia às doze e quinze. Então, a gente tinha 

trinta horas/aula por semana”. 

Para Tardif (2005) as fases de transformação, de continuidade, de ruptura, as 

inúmeras mudanças que marcam a trajetória profissional fazem parte também da 

construção do saber docente, que ele chama de temporal. Logo, mesmo com todas 

as dificuldades que os professores tiveram que enfrentar e se adaptar com o novo 

currículo e a nova organização do cotidiano escolar, essas foram experiências que 

contribuíram também para a estruturação e construção do saber docente. 

Embora a plasticidade da vida tenha direcionado os caminhos para uma atividade 

profissional diferenciada das expectativas profissionais de origem, das professoras 
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com formação pedagógica, a formação adquirida ao longo da vida facilitou a 

definição da docência em arte ou disciplinas relacionadas ao seu ensino. Pudemos 

observar também que a busca de uma formação e de materiais que contribuíssem 

para os seus trabalhos pedagógicos foram constantes. Além disso, em todos os 

depoimentos foram apresentados momentos difíceis vividos e enfrentados no 

cotidiano da carreira profissional, mas também intensos momentos de alegria, 

orgulho, realização e satisfação. 

Os dados confirmam o que tem sido desenvolvido nos estudos sobre o saber 

docente, sobretudo, no que diz respeito à construção e elaboração desse saber que 

extrapola o saber adquirido no meio científico e acadêmico. Ou seja, o saber 

docente além de ser plural dificilmente pode ser desvinculado do percurso histórico 

vivido por cada professor em sua vida pessoal e profissional. Além disso, pelos 

depoimentos coletados, o enfoque dado por alguns professores nas experiências 

vivenciadas na infância, adolescência e juventude em espaços não escolares, foi 

apresentado como base e fundamento de seu saber-fazer profissional. Com relação 

a este enfoque, o estudo de Tardif (2005) afirma que os professores não colocam 

em pé de igualdade todos os seus saberes, mas tendem a hierarquizá-los em função 

de sua utilidade no ensino.  

 
                                                             
Notas 
1 Três professoras e um professor fizeram parte do estudo. Todos eles eram professores de escolas públicas da 
cidade do Recife. Atualmente todos estão aposentados. As instituições investigadas foram o Colégio Dom Bosco, 
o de Aplicação e o Ginásio Pernambucano. 
2 Consideramos aqui a docência em arte, as disciplinas existentes no período de investigação, diretamente, 
relacionadas a esse campo. Ou seja, Educação Artística, Artes Plásticas, Música e Canto Orfeônico. 
3 Para Bourdieu o capital cultural pode existir sob três formas. No estado incorporado se apresenta sob a forma 
de disposições duráveis no organismo. No estado objetivado, sob a forma de bens culturais. No estado 
institucionalizado, sob a forma do certificado escolar. Ver Bourdieu (2007). 
4 No primeiro ciclo, formado por três módulos ou três anos escolares, as disciplinas Trabalhos Manuais, 
Desenho, Música e Canto faziam parte do currículo. O segundo ciclo, formado por dois anos, era chamado 
Pedagógico e nele estavam contidas as disciplinas Trabalhos Manuais e Canto para o primeiro ano e para o 
segundo, Trabalho Manuais saiu do currículo e ficou o Canto. Ver Costa (2003). 
5 Foi criada na segunda metade do século XIX, em Recife, no ano de 1872. Já deu início as suas atividades com 
turmas mistas, motivo que serviu de escândalo para a época. Desenhos, artes industriais, modelagem, trabalhos 
em madeira, papel, fazenda etc., eram atividades realizadas pelos alunos. Ver Sellaro em 
https://www.ufpe.br/ce/index.php?option=com_content&view=article&id=271&Itemid=204 
6 Uma história desses lugares, as atividades que desenvolveram e o público que atingiram em suas trajetórias 
foram investigados em nosso estudo de mestrado. Ver Silva (2004). Para um estudo mais aprofundado de cada 
um dos lugares, vale destacar, sobre a Divisão de Extensão Cultural e Artística, Cavalcanti (1986) e Moser 
(1988); sobre o Movimento Escolinhas de Arte, Andrada (1997), Pedrosa (1993), Frange (2001) e Azevedo 
(2001); sobre a Escola de Belas Artes, Silva (1995), Marques (1988) e Pereira (2001). 
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7 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Criado em 22 de janeiro de 1942, pelo decreto-lei 4.048 do então 
presidente Getúlio Vargas. O SENAI surgiu para atender a uma necessidade premente: a formação de mão-de-
obra para a incipiente indústria de base. Ao fim da década de 1950, quando o presidente Juscelino Kubitschek 
acelerou o processo de industrialização, o SENAI já estava presente em quase todo o território nacional e 
começava a buscar, no exterior, a formação para seus técnicos. Logo, tornou-se referência de inovação e 
qualidade na área de formação profissional, servindo de modelo para a criação de instituições similares na 
Venezuela, Chile, Argentina e Peru. 
Nos anos 60, o SENAI investiu em cursos sistemáticos de formação, intensificou o treinamento dentro das 
empresas e buscou parcerias com os Ministérios da Educação e do Trabalho, e com o Banco Nacional da 
Habitação. Ver www.senai.br 
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