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RESUMO 
Os acontecimentos atuais remetem a um passado sofrido e um amanhã incerto. 
Refletir sobre como foi a formação docente em Artes Visuais em tempos passados 
pode ajudar a vislumbrar possibilidades para o que possa ser feito em dias futuros. 
Não se trata de radicalizar posições, mas de praticar a diversidade e reconhecer, em 
cada viés teórico, qual a contribuição trazida ao ensino/ aprendizagem em Arte na 
atualidade, uma vez que a prática da uniformidade é indesejável em Arte e em 
Educação. O ataque feito por um grupo a uma linha teórica divergente defendida por 
outro grupo é um comportamento colonialista, que supõe que todos devem seguir uma 
teoria dominante. 
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ABSTRACT  
The present moment is linked to experience, but points to an uncertain future. 
Reflection about the past training of teachers in the Visual Arts can help to suggest 
what might be done in the future. This does not mean adopting radical positions, but 
rather putting diversity into practice and recognising, in every theoretical approach, 
what contribution is currently being made to teaching/learning in Art, given that a 
uniform approach is not desirable in Art or Education. An attack by one group on the 
divergent theoretical approach of another group is characteristic of colonialist 
behaviour, which assumes that everyone should follow a dominant theory.  
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Se os acontecimentos recentes nos deixam incert@1s de um amanhã coerente 

com nossas convicções de ensino/aprendizagem em Arte, pensar sobre o que 

se passou com a formação docente em Artes Visuais em tempos passados nos 

ajuda a refletir sobre que possibilidades estão à nossa espreita nos dias 

vindouros. Mais que desistir da insistência de reformulações de currículos e 

orientações metodológicas, é preciso pensar nas disparidades existentes entre 

o discurso da diversidade e a prática da uniformidade. Hoje, o que se vê em 

larga escala são roupagens diferentes para uma mesma linha que se oficializa. 

Embora o discurso seja de respeito à diversidade, cada um finca o pé em suas 

próprias convicções e despreza o diverso (quando não faz campanha contra). 

Partindo-se da premissa que a arte contemporânea é eclética e admite linhas 

controversas, o ensino/aprendizagem em Arte deveria ter essa mesma direção, 

para ser contemporâneo. Embora existam várias linhas teóricas na área, o 

diálogo entre elas não se mostra aberto como seria interessante acontecer. 

Não se está postulando que cada uma abra mão de seus princípios e 

convicções, mas sim que haja possibilidade de aceitação da diferença de 

epistemologias e organizações metodológicas. Parece termos incorporado em 

nossa área o ódio unívoco de perseguição até a morte de um modo de pensar 

divergente, como se ele, por si só e sozinho, conseguisse nos destruir e arrasar 

todos os conceitos por nós acreditados. A descolonização pretendida só vale 

para os outros estrangeiros, pois tentamos nos recolonizar com atitudes de 

pressão sobre o outro em função de nossos interesses. Reconhecer o trabalho 

do outro é quase crime, passível de punição. Ao agir assim, estamos indo 

contra o que poderia ser uma ação consistente contra o viés econômico que 

vem caracterizando nossa Educação. 

Alguns ontens 

No Brasil, segundo Saviani (2009), a formação de professor@s só é 

considerada após a Independência, quando aparece a necessidade da 

organização da instrução popular. O autor indica os seguintes períodos: 

1. Ensaios intermitentes de formação de professores (1827-
1890). Esse período se inicia com o dispositivo da Lei das 
Escolas de Primeiras Letras, que obrigava os professores a se 
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instruir no método do ensino mútuo, às próprias expensas; 
estende-se até 1890, quando prevalece o modelo das Escolas 
Normais. 

2. Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas 
Normais (1890-1932), cujo marco inicial é a reforma paulista da 
Escola Normal tendo como anexo a escola-modelo. 

3. Organização dos Institutos de Educação (1932- 1939), cujos 
marcos são as reformas de Anísio Teixeira no Distrito Federal, 
em 1932, e de Fernando de Azevedo em São Paulo, em 1933. 

4. Organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e de 
Licenciatura e consolidação do modelo das Escolas Normais 
(1939-1971). 

5. Substituição da Escola Normal pela Habilitação Específica 
de Magistério (1971-1996). 

6. Advento dos Institutos Superiores de Educação, Escolas 
Normais Superiores e o novo perfil do Curso de Pedagogia 
(1996-2006). (SAVIANI, 2009, p.143-144) 

Ainda segundo o autor, a preocupação com a formação de professor@s 

aparece pela primeira vez na Lei das Escolas de Primeiras Letras, promulgada 

em 15 de outubro de 1827, que determina que @s professor@s devem ser 

“treinados” no método mútuo, em que @s alun@s mais adiantados são 

auxiliares d@ professor@. @s professor@s eram responsáveis por sua própria 

formação, que se daria nas capitais das províncias. A partir de 1834 as 

províncias começam a adotar o modelo europeu de Escolas Normais, mas, 

embora estas devessem tratar das questões pedagógico-didáticas, na maioria 

delas o conteúdo era das mesmas matérias ensinadas na escola primária. 

Essas Escolas sofreram modificações ao longo do final do século XIX e início 

do século XX, na tentativa de ampliar o conhecimento dos conteúdos 

curriculares e colocar ênfase nos exercícios da prática de ensino, o que não 

surtiu o efeito desejado.  

Há que se lembrar que, até 1930, as escolas de ensino secundário eram 

poucas, sendo em grande maioria privadas e de caráter propedêutico, não 

tendo como objetivo a formação do indivíduo, mas sim a função de preparar @ 

alun@ para o ensino superior. Assim, não havia investimento no sistema 

público de educação para o ensino secundário, nem interesse na formação d@ 
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professor@ para esse nível de ensino, que só foi regulamentado com o 

Decreto-Lei nº4.244 (Lei orgânica do ensino secundário), em 1942. 

O Decreto nº19.851, de 11 de abril de 1931, determinou a organização do 

ensino superior no Brasil e ordenou que a formação de professor@s 

secundários fosse feita em nível superior, em Faculdades de Educação, 

Ciências e Letras2 que nunca foram criadas. Em seu lugar, foram criadas as 

Faculdades de Filosofia ou de Filosofia Ciências e Letras, que tomaram para si 

a responsabilidade da formação de professor@s secundári@s.  

As instituições isoladas privadas, geralmente confessionais, investiram no 

ensino superior, oferecendo cursos para a formação de professor@s 

secundári@s por meio da criação de faculdades de Filosofia Ciências e Letras. 

O curso oferecia uma saída profissional para seus egressos na carreira de 

magistério, em virtude da ampliação da rede de ensino público secundário. 

Essa foi uma oportunidade dessas instituições se expandirem com poucos 

recursos financeiros, uma vez que o investimento nesses cursos se concentra 

nos recursos humanos. 

Já àquela época, a justificativa para a reforma do ensino era a de que os 

indivíduos precisavam se preparar técnica e profissionalmente para o mundo 

da economia. 

Em 1932 foram criados os primeiros Institutos de Educação no Distrito Federal 

e em São Paulo, pensados e organizados para incorporar as exigências da 

pedagogia. Também em 1932, a reforma de Anísio Teixeira transformou a 

Escola Normal em Escola de Professores. 

A organização e implantação dos cursos de Pedagogia e das licenciaturas, e a 

consolidação das Escolas Normais iniciaram-se em 1939. O decreto-lei 

nº1.190, de 4 de abril de 1939, deu organização definitiva à Faculdade 

Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, que foi considerada referência 

para as demais escolas de nível superior, definindo o modelo para todo o país. 

Esse modelo, que ficou conhecido como “3+1”, foi adotado para os cursos de 

licenciatura – que formavam professor@s para lecionar diversas disciplinas - e 
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de Pedagogia – que formavam professor@s para as Escolas Normais. Nele 

eram definidos três anos para o estudo de disciplinas específicas do currículo 

seguidos de um ano para a formação didática.  

O Decreto-Lei nº8.530, de 2 de janeiro de 1946, conhecido como Lei Orgânica 

do Ensino Normal, regulamentou seu funcionamento, determinando como 

objetivo desse nível de ensino formar regentes do ensino primário. Já os 

institutos de educação, além de ministrar o Ensino Normal, contariam com 

jardim de infância e escola primária anexos, e ministrariam também cursos de 

especialização de professor@s primári@s para as áreas de Educação 

Especial, Ensino Supletivo, Desenho e Artes aplicadas, Música e Canto, e 

cursos de Administração Escolar. 

É importante destacar que, em 1934, na cidade de Juazeiro do Norte - CE, o 

Curso Normal foi instituído na Escola Normal Rural – ENRJN, como parte de 

um projeto estadual que a consagrou como a primeira instituição no país que 

propunha a formação de professores para o campo. No curso havia as 

disciplinas Desenho, Cultura Física, Música e Trabalhos Manuais, do 1º ao 3º 

ano. De acordo com Franco (2017), as filhas dos fazendeiros da região iam 

para Juazeiro do Norte para fazer o Curso Normal não somente para serem 

professoras no campo, mas também para se prepararem para serem donas de 

casa prendadas. A ENRJN encerrou suas atividades em 1973 e. de em seu 

espaço hoje funciona a Escola Estadual de Educação Profissional Professor 

Moreira de Souza. 

De 1945 a 1968 o movimento estudantil ganhou força e reivindicou mudanças 

na Educação, especialmente em relação ao ensino público. A Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação nº4024, aprovada pelo Congresso em 1961, não exigia 

que o ensino superior devesse se organizar preferencialmente em 

universidades, nem a presença obrigatória de uma Faculdade de Filosofia para 

a constituição de universidades, beneficiando, assim, as instituições de ensino 

superior da iniciativa privada, que queriam mais liberdade para o ensino e, com 

isso, obter maiores lucros.  
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O Parecer nº292/62 do CEF estabeleceu as matérias pedagógicas para a 

licenciatura. A licenciatura e o bacharelado passaram a ser graus distintos, que 

poderiam ser obtidos através de disciplinas comuns. Na licenciatura havia dois 

conjuntos de disciplinas: as de conteúdo, relativas à área específica de 

conhecimento, e as pedagógicas, comuns a todas as licenciaturas (Psicologia 

da Educação, Didática, Administração Escolar e Prática de Ensino ou Estágio 

Supervisionado, que deveria ser dado ao longo do curso e não mais ao final). 

Nessa perspectiva, a licenciatura deveria estar composta pelas disciplinas do 

bacharelado acrescidas das pedagógicas, sendo estudadas conjuntamente. A 

preocupação passa a ser a preparação para a docência no ensino médio3. 

A indicação s/nº do CFE de 9/10/1964, baseada na falta de professor@s para a 

escola secundária e na precariedade dos exames de suficiência, instituiu três 

licenciaturas, que deveriam formar @ professor@ para o ensino no 1º ciclo ou 

ginásio, nas faculdades de Filosofia. A licenciatura passou a ter três anos de 

duração, ao invés de quatro, nas áreas de Letras (Português e uma língua 

viva), de Estudos Sociais (História, Geografia, Organização Social e Política do 

Brasil) e Ciências (Ciências Físicas e Biológicas, Iniciação às Ciências e 

Matemática). Note-se que não há qualquer referência à área de Artes. Em 

1965, os Pareceres nº236/65 e nº81/65 do CEF, instituíram as normas para os 

cursos de licenciatura polivalente para o ginásio (1º ciclo) nas áreas de Letras e 

Ciências. A ideia era formar um@ professor@ polivalente para o ciclo ginasial: 

Essa figura do professor polivalente se justificaria sob vários 
aspectos: em primeiro lugar o professor ginasial não há de ser 
um especialista puro; em segundo lugar, do ponto de vista 
pedagógico formativo o ideal seria que, no primeiro ciclo, o 
mesmo mestre se ocupasse de várias matérias; finalmente 
porque contribuiria para resolver o problema da falta de 
professores. (BRASIL, Indicação s/nº CFE 9/10/1964 apud 
CACETE, 2014, p.1072) 

A urgência dessa formação é descrita por Teixeira (1969, p.240-241 apud 

CACETE, 2014, p.1068-1069): 

Essa conjuntura, que é a de fazer o difícil e fazê-lo em grande 
escala e depressa, obriga-nos a planejar a formação do 
magistério no Brasil em termos equivalentes aos de uma 
campanha para a formação de um exército destinado a uma 
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guerra já em curso. Isso deve forçar-nos à mobilização de todo 
o sistema escolar para o ataque ao problema da formação de 
um magistério em ação. Associando seu treinamento à prática 
mesma do ensino. Será, para manter a comparação com a 
necessidade bélica, um treinamento em serviço, um 
treinamento em batalha. Ora, a primeira necessidade da guerra 
é a de um estado-maior com a capacidade de estudo e decisão 
acertada. [...] Estas [Escolas de Educação] seriam os estados-
maiores centrais, com a responsabilidade de formular o 
pensamento condutor de todo o esforço, elaborar as técnicas e 
programas de ação, levantar e caracterizar a situação 
educacional existente e formar e treinar o corpo de mestres e 
especialistas destinado a conduzir a prática educativa.  

Segundo o Parecer CFE 106/66, as licenciaturas polivalentes em Letras, 

Ciências e Estudos Sociais: 

[...] Sendo de mais modestas exigências, [...] se tornam mais 
acessíveis às Faculdades do interior que embora continuem a 
ostentar o nome de Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 
são na realidade algo como os Teachers Colleges americanos. 
Missão, aliás, importantíssima na atual fase de expansão da 
escola média e de que se deveria dar conta a grande maioria 
de nossas Faculdades de Filosofia, renunciando à pretensão 
de formar também pesquisadores. É desejável mesmo que as 
novas Faculdades a se instalarem no interior, comecem com as 
licenciaturas de 1º ciclo, podendo, posteriormente, evoluir para 
Faculdades de Filosofia com as licenciaturas tradicionais, 
assim como nos Estados Unidos, os Teachers Colleges 
igualando-se aos Liberal Arts Colleges, terminando alguns por 
se transformarem em universidades. (BRASIL, Parecer CFE 
106/66 apud CACETE, 2014, p.1073) 

Mais uma vez, a cópia de modelos estadunidenses é tomada como adequada 

para a formação d@s professor@s brasileir@s. 

Em 1968 o governo brasileiro convidou uma missão da UNESCO para orientar 

a implantação das faculdades de Educação. No relatório, fica clara a opção por 

indicar a separação entre o “trabalho científico” do “trabalho profissional”, 

voltando ao modelo 3+14, que consolidava o bacharelado como formação 

principal e a formação pedagógica como complementar e desconectada. A 

justificativa era de que isso permitia que @s alun@s se concentrassem “em 

uma coisa de cada vez”. Foi uma indicação retrógrada, quando já estava sendo 

pensada uma formação mais integrada. 
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Ainda na década de 1960, a Universidade de Brasília e depois outras 

universidades federais criaram as faculdades de Educação, que assumiram a 

formação pedagógica d@s professor@s para a escola secundária e a 

preparação de especialistas para administração e planejamento escolar. Isso 

acarretou a saída dos cursos de formação de professor@s das faculdades de 

Filosofia, com a justificativa da urgência de uma formação diferenciada da que 

vinha sendo dada. 

Desarticular as faculdades de Filosofia e retirar delas os cursos de formação de 

professor@s tem suas razões no contexto político, uma vez que a Faculdade 

de Filosofia era o lugar privilegiado de discussão e reflexão acerca do Golpe de 

1964, e de liderança do movimento estudantil. Com a saída d@s alun@s do 

curso de formação de professor@s, fragilizou-se a contestação e perdeu-se a 

coesão, ficando mais fácil o controle tanto em relação a@s alun@s de 

Filosofia, quanto aos de formação de professor@s. Est@s, isolad@s e 

iludid@s de terem mais poder com a autonomia administrativa, se 

preocuparam em seguir as normas e regulamentações oficiais, não exercendo 

a mesma pressão ou oferecendo a mesma resistência à ditadura como vinham 

oferecendo nas faculdades de Filosofia. Alie-se a isso que novos 

agrupamentos foram formados para atender às demandas dos novos cursos e, 

até que esses grupos se organizassem o clima já era outro, com maior 

preocupação em levar os cursos a bom termo. 

Para o regime autoritário, a Educação tinha (e tem ainda hoje) um papel 

estratégico no processo de reorientação política e econômica brasileira. O 

governo militar promoveu uma ampla reforma educacional que atingiu os 

diversos níveis de ensino, com o pretenso objetivo de adequar a Educação à 

necessidade de desenvolvimento. A Lei da Reforma Universitária nº5.540/68 

atingiu principalmente a rede pública, uma vez que o setor privado era formado, 

em sua maioria, por instituições não universitárias, que quase não foram 

atingidas. 

A LDB nº5.692, de 25 de agosto de 1971, Lei de Diretrizes e Bases do Ensino 

de 1º e 2º graus, instituiu as licenciaturas curtas e estabeleceu a integração do 
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sistema educacional, desde o 1º grau até o nível superior. A formação de 

professor@s passou a ser feita: para 1º a 4º séries do 1º grau em escola de 2º 

grau; para 5º a 8º séries do 1º grau em licenciatura curta; para o ensino de 2º 

grau em licenciatura plena. A polivalência é oficializada, sendo que, em 

Educação Artística, sendo atividade - e não disciplina - obrigatória, a formação 

é feita nas mais diversas formas, desde cursos de fim de semana, passando 

por licenciaturas curtas a licenciatura plena em Educação Artística, todas de 

cunho polivalente. Poucas são as instituições que mantêm a licenciatura plena 

em Desenho ou em Desenho e Plástica, como já vinham fazendo desde a 

década de 1960, que fizeram reformulações em seu currículo para atualizá-lo, 

mas não aceitaram a polivalência5. 

Houve uma grande expansão do setor privado a partir da criação das 

licenciaturas curtas e polivalentes, com instituições que, com pouco 

investimento, configuravam-se como “agências de formação compulsória (e 

reduzida) do professor da escola secundária” (CACETE, 2014, p.1073), sendo 

inicialmente um pequeno negócio, operando com um custo reduzido, que 

acumulou capital para, em um segundo momento, abandonar as licenciaturas e 

investir em cursos com maiores garantias de rentabilidade. Essas instituições 

evoluíram para grandes empresas, muitas ganhando o status de universidade e 

caracterizando-se como poderosas empresas capitalistas. A ideia de que a 

Educação leva ao desenvolvimento reverteu-se em fonte de riqueza para 

empresas privadas, muito mais que de melhoria para a Educação. 

A formação de professor@s de Arte não ficou imune a essa situação. A 

formação, que antes era feita em Escolinhas de Arte do Brasil, em 

conservatórios de Música ou em cursos de licenciatura plena em Desenho ou 

Desenho e Plástica, o que garantia o conhecimento especializado na 

modalidade artística que lecionavam, tendo em vista que essas instituições 

tinham professor@s e espaços adequados para o ensino/aprendizagem de 

arte, passou a ser feita, em grande parte, em cursos inócuos de atividades 

artísticas e com professor@s de outras áreas de conhecimento que não Artes. 
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Se em atuação na escola havia professor@s de cursos de bacharelado em 

Arquitetura, Comunicação e outros correlatos, atuando nas disciplinas artísticas 

(Desenho e Música, notadamente), sem que tivessem estudos específicos 

sobre Arte/Educação, pior ficou quando a formação passou a ser superficial e 

descompromissada com os conhecimentos específicos em cada modalidade 

artística. 

Na década de 1980, com o incômodo da fraca formação em artes dos cursos 

de Educação Artística, que tinham currículo unificado para todo o Brasil, se 

organizaram em associações estaduais6 que, em 1988, criaram a Federação 

de Arte-Educadores do Brasil – FAEB. Entendia-se que, com a união de 

esforços, o panorama da formação de professores e do ensino/aprendizagem 

em Arte poderia ser mudado, o que efetivamente aconteceu em alguns 

aspectos, como a obrigatoriedade do componente curricular Arte na LDBN 

9394/96 e, posteriormente, a regulamentação da obrigatoriedade do estudo da 

arte local e regional, e das modalidades Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. 

A partir da década de 1990, efetivam-se ações tanto de formação de 

professor@s em Arte, quanto de linhas teóricas que crescem em paralelo ao 

aumento de pesquisas na área de Arte/Educação.  

Alguns hojes 
No início do século XXI, tem-se o crescimento da implantação de cursos de 

Licenciatura em Artes Visuais pelo país, o que aumenta em muito o número de 

professor@s formados nas modalidades de Artes Visuais, Dança, Música e 

Teatro. As indicações da LDBN 9394/96 a respeito da obrigatoriedade do 

ensino de Arte na Educação Básica, mesmo não sendo tomadas plenamente 

de acordo com o que indicava os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN/Arte, em 1997, principalmente no que e refere à presença das quatro 

modalidades artísticas em todos os anos da Educação Básica, incitaram à 

mudança de Educação Artística polivalente7 para a especialidade artística e à 

possibilidade da interdisciplinaridade em Arte. 

Nestes primeiros quinze anos deste século, várias foram as conquistas -  não 

sem muito empenho – para que o componente curricular Arte fosse 
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incorporado oficialmente no currículo escolar da educação básica com suas 

quatro modalidades tradicionais: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. Artes 

Audiovisuais, já presentes nos PCN, ficaram de fora, mesmo sendo a 

modalidade mais presente na vida dos estudantes hoje em dia. 

No décimo sexto ano, entretanto, um golpe atingiu duramente o Brasil e a 

Educação brasileira. Há dois anos já vinham se reunindo especialistas de 

diversas áreas do conhecimento para pensar e definir uma base nacional 

curricular que fosse comum a todas as escolas do Brasil. De um instante para 

outro, as equipes foram mudadas, o documento que vinha sendo discutido foi 

jogado fora e um novo documento foi elaborado pela nova equipe, também de 

especialistas nossos pares.  

Com uma pretensa consulta popular, a comissão designada pelo governo 

federal8 fez reuniões com professor@s e especialistas das diversas áreas, 

patrocinadas pelas Secretarias de Educação dos estados, sob a coordenação 

do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e da União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), com a intenção de 

convencer sobre a necessidade da BNCC, com pouquíssima oportunidade de 

debate. Foi aberta uma consulta pública que recebeu mais de 12 milhões de 

sugestões de modificações, que foram ignoradas. A propaganda 

governamental declara que recebeu essas contribuições, mas não diz que elas 

foram ignoradas, dando a entender que o documento, que neste momento está 

no Conselho Nacional de Educação – CNE, foi elaborado com ampla 

participação popular, o que é não é verdade. Registre-se que o documento 

inicial d@s especialistas foi modificado pela comissão e publicizado antes da 

decisão do CNE, para a educação infantil e o ensino fundamental. 

Mas essa não foi a única mudança brusca e autoritária. Por meio da Medida 

Provisória nº746, de 2016, sancionada em 16/02/2017 e publicada, como Lei 

nº013.415 de 2017, no Diário Oficial da União em 17/02/2017, faz uma reforma 

no ensino médio, ignorando os estudos já feitos por diversas comissões e 

contra a consulta pública que apontou – oficialmente - 73.565 contra a reforma 

e 4.551 73 a favor da reforma. Em propaganda nas mídias, o governo federal 
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diz que a mesma reforma tem “72% de aprovação”, em clara disparidade dos 

registros do Senado, disponíveis na sua página oficial9.  

Além disso, a reconvocação da Conferência Nacional de Educação -  

CONAE/2018 e a arbitrária dissolução do Fórum Nacional de Educação - FNE 

causaram nota de repúdio de 50 entidades representantes de associações e 

demais entidades ligadas à Educação. 

Enfim, a LDBN foi esquartejada, as conquistas foram minimizadas, e o que nós, 

pesquisador@s, professor@s, artistas e estúdios@s podemos fazer é buscar 

nas nossas práticas teóricas modificar o status quo e implodir as perdas para 

conquistar novos espaços. Nos resta, então, colocar em campo as teorias que 

elaboramos - diversas e por vezes conflitantes -, no aguardo de que sejam 

divulgadas e quem delas vai se nutrir possa pensar criticamente sobre qual a 

mais adequada para seu contexto em cada momento. 

O que vemos, entretanto não é isso, ou não é só isso. Temos visto publicações 

que, ao invés de defender suas posições e crenças, se dão ao trabalho de 

atacar quem pensa, pesquisa, pratica e elabora teorias diferentes das suas, em 

uma atitude retrógrada de defesa da unicidade da sua verdade. 

Como não há verdade única e toda verdade é contextual, como o que se 

precisa é multiplicidade de pesquisas e de vertentes teóricas, como o que 

queremos de nossos pares não é a complacência, a idolatria ou a cópia, mas 

sim o pensamento crítico que desafie @s estudantes a pensarem 

artisticamente, precisamos nos debruçar sobre as teorias existentes e criar 

novas teorias que sejam benéficas ao nosso contexto cultural, social e político. 

Partimos de princípios teóricos diversos – ninguém partiu do nada – e vamos 

chegar a propostas teóricas diversas. Elas podem até ser conflitantes, mas a 

escolha de qual mais se adequa do contexto de ensino/aprendizagem é d@ 

professor@, seja qual for o nível de ensino, seja qual for o contexto escolar. A 

tarefa de quem produz teoria não é ter seguidores fieis, como em uma crença; 

A tarefa de quem produz teoria é provocar, alertar, orientar e compartilhar sua 

teoria com quem quer que seja.  



 

 
PIMENTEL, Lucia Gouvêa. Ontens e hojes não fazem um amanhã: aprendizagens resistentes em Artes 
Visuais, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. 
Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. 
p.2831-2845. 

2843 

Em uma época de perdas constantes na política e na sociedade, não nos cabe 

contribuir para mais uma perda: a do não reconhecimento do trabalho de 

pesquisador@s que nos antecederam e que nos deram pistas para que 

pudéssemos pesquisar e criar nossas teorias. Os ontens e hojes, por si só, não 

fazem o amanhã. Aprendizagens resistentes podem fazê-lo. 

 
 
Notas 
                                                           
1
 A grafia @, neste texto, refere-se a todos os gêneros. 

2
 Segundo CACETE (2014), essa configuração tem suas origens na Faculdade de Artes da Universidade 

Medieval, com disciplinas das chamadas „artes liberais‟ (trivium: gramática, retórica e lógica; e quadrivium: 

aritmética, geometria, música e astronomia), que tinham feição geral e propedêutica, consideradas como 
fundamento indispensável aos estudos das outras faculdades: Medicina, Direito e Teologia. Essas 
disciplinas correspondiam à função que se esperava do então ensino secundário, uma vez que os alunos 
se matriculavam na Faculdade de Artes por volta dos doze anos de idade e ali permaneciam durante sete 
anos, com o objetivo de obter primeiramente o grau de Bacharel e, finalmente, o grau de Mestre em Artes. 
3
 De 1961 a 1971 essa etapa tinha a denominação de ensino secundário e de 1971 a 1996 tem a 

denominação de segundo grau. A partir da LDBN 9394/96, a denominação é ensino médio. 
4
 Esse modelo é adotado até hoje em muitos países da Europa. 

5
 A Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais é um exemplo dessa resistência. 

6
 De acordo com Barbosa (1989), em 1989 eram 14 associações. Em 2017, de acordo com o site da 

FAEB, são 18 associações, pró-associações e núcleos regionais. Os ConFAEBs são espaços 
privilegiados de troca de experiência em Arte/Educação. 
7
 Ainda hoje, em 2017, há cursos de Educação Artística, principalmente em instituições estaduais. Pior 

ainda são os concursos cujas provas são calcadas na polivalência e diretores de escolas que exigem a 
polivalência de professores especialistas. 
8
 Segundo o Artigo 4º da Portaria MEC no 790/2016, o Comitê Gestor é presidido pela Secretaria 

Executiva do MEC, com a participação do Secretário de Educação Básica (na função de Secretário-
Executivo do Comitê) e dos titulares e suplentes dos seguintes órgãos e entidades vinculados ao MEC: 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão; Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica; Secretaria de Educação Superior; Secretaria de Articulação dos Sistemas de 
Ensino; e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.  
9
 https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126992 
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