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Resumo

São abordadas neste artigo as contribuições do projeto em rede Ob-
servatório da Formação de Professores no Âmbito do Ensino de Artes: 
Estudos Comparados entre Brasil e Argentina para a pesquisa sobre a 
formação de professores, a partir do processo reflexivo de um grupo de 
investigação formado por pesquisadores interconectados desde 2011 
com foco prioritário nas licenciaturas em Artes Visuais e no campo do 
ensino de Artes Visuais. Para alicerçar o estudo do contexto do ensino 
de Artes no Brasil, partiu-se de uma análise de conjuntura brasileira 
e, igualmente, situou-se o ensino de Arte em momentos estratégicos, 
analisando-se as políticas públicas com a finalidade de identificar as 
possíveis conexões. Como resultados, identificaram-se o retrocesso 
educacional vivido no Governo Temer, a precarização da atuação do 
professor e os reflexos dessa política na Arte e na sociedade.

Palavras-chave: Artes Visuais; precarização; licenciaturas; observató-
rio; políticas educacionais.

Abstract

We approach the contributions of the project in the network Teacher`s 
Training Observatory in the Field of Teaching Arts: Compared Studies 
Between Brazil and Argentina for research on teacher education. We 
start from the reflective process of a research group formed by resear-
chers interconnected since 2011 with priority focus in the degrees in 
Visual Arts and in the field of Visual Arts Teaching. In order to support 
the study of the context of Arts Education in Brazil, we start from an 
analysis of Brazilian conjuncture, we also situate art teaching at strate-
gic moments and analyze public policies in order to identify possible 
connections. As a result, we identify the educational retrogression ex-
perienced in the Temer government; the precariousness of the teacher’s 
performance and the reflexes of this policy in art and society.
Keywords: Visual Arts; precariousness; degrees; observatory; educa-
tional policies.

Introdução

Analisam-se aqui os principais dados levantados pelo observa-
tório. O primeiro deles é que, na primeira fase do estudo, eram quase 
inexistentes pesquisas sobre os cursos de formação em Artes Visuais no 
Brasil. Mesmo as teses e dissertações focavam-se no ensino escolar, nas 
metodologias e nos espaços de educação não formal (Hillesheim, 2013), 
restando, desse modo, pouca análise sobre as licenciaturas que formam 
os professores. Acredita-se que esse quadro deva-se à necessidade de 
lutar permanentemente em defesa da disciplina de Artes na escola.

Para ampliar o espectro da pesquisa, estimulando os estudos so-
bre a formação de professores, o projeto Observatório propôs a criação 
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de simpósios sobre o tema da formação, revelando alguns estudos que 
não tinham repercussão mais ampla e, ao mesmo tempo, estimulando 
a ampliação dessa temática. Desse modo, de 2013 a 2017, foram rea-
lizados sete encontros nos seguintes países: Brasil, Argentina, Chile e 
Colômbia, cujo foco vinculava-se à formação de professores nas licen-
ciaturas. Igualmente, em 2015, nasceu a proposição de criar a Rede Lati-
no-Americana de Investigadores em Formação de Professores de Artes 
(Rede Laifopa), que produziu uma carta assinada por 41 participan-
tes atuantes em instituições de cinco países, Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia e Venezuela. A rede nasceu com o objetivo de identificar as 
diferenças e semelhanças entre os modelos de formação utilizados nas 
universidades e países da América Latina, bem como identificar como 
as políticas públicas agem para homogeneizar as ações formativas.

No ano de 2016, foi realizado um encontro virtual com parti-
cipantes da Rede Laifopa, mas a condição de convocação virtual não 
atendeu às necessidades de outros países, pouco equipados tecnolo-
gicamente, à exceção do Brasil, em que a modalidade está mais disse-
minada. Em um novo encontro em 2017, na cidade de Mendoza, Ar-
gentina, a rede reuniu-se mais uma vez com um expressivo número de 
participantes de diferentes países e estabeleceu um marco de trabalho 
e continuidade. 

Ao mesmo tempo em que foram reunidos pesquisadores para 
analisar a conjuntura política e educacional, nos últimos tempos, tam-
bém foram levadas em consideração as lutas dos professores que, no 
Brasil, nos últimos anos, têm enfrentado a fúria da polícia a mando 
de governantes reacionários. Exemplos como os acontecidos no Para-
ná (2015), em Santa Catarina (2016, 2017 e 2018) e Minas Gerais (2018) 
marcam alguns episódios de resistência dos professores, sua disposição 
em lutar contra o sucateamento, o rebaixamento da formação e a des-
qualificação da escola, aliada à perda dos direitos trabalhistas sistema-
ticamente.

Por fim, o projeto de terceirização da contratação de professores 
em instituições de ensino por organizações sociais (OS) é a tônica do 
momento. Como resultados, tem-se mais precarização, mais abandono 
e mais desqualificação.

Análise do Cenário Brasileiro: do Governo Lula ao Governo Temer

Considerando que não é mais possível sustentar um discurso 
que distancie Arte de política, direcionou-se esta análise ao modelo 
político construído após a superação da pseudocrise do capitalismo, 
produzida nos anos de 1980 no Brasil. Observa-se com isso que, desde 
a ditadura civil-militar (1964-1985), o país não vivia um período de atri-
bulação tão grande e danoso aos setores sociais. Esse é o pano de fundo 
desta análise.

Como abordado por Sclesener, Masson e Subtil (2016, p. 15), “Se 
vivemos as condições de uma nova estetização da política, precisamos 
enfrentar a necessidade de politizar a arte para renovar a educação”.

Não é possível entender o que vive o ensino de Artes na escola 
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hoje sem analisar os elementos presentes na história do ensino de Artes 
no Brasil. A Educação Artística, criada pelo regime militar nos anos de 
1971, por meio da Lei n. 5.692/1971, teve como proposta ser um espaço 
de distração no currículo escolar, banalizando a formação estética. Por 
contradição, ao mesmo tempo em que tornou uma atividade obrigató-
ria no currículo, foi de fato a primeira política pública que universali-
zou a formação estética na escola.

Paralelamente à implementação da disciplina Educação Artísti-
ca, nasceram os primeiros cursos de formação de professores, cursos de 
curta duração que foram acrescidos de habilitações, como Artes Plásti-
cas, Música e Desenho, e, em décadas posteriores, Artes Cênicas. Para 
conferir uma habilitação plena, essa implementação foi construída res-
peitando-se as realidades locais, não existindo um único modelo.

O crescimento da área nos anos de 1980-1990 coincide com o pe-
ríodo de abertura no Brasil, quando as instituições democráticas clama-
vam por participação e a disciplina Educação Artística começava a ser 
afetada pela intensa mobilização do movimento chamado de Arte-E-
ducação. Encabeçado por Ana Mae Barbosa, pela Federação de Arte-E-
ducadores do Brasil e pela militância da área, e ainda formado por in-
telectuais e ativistas, o movimento culminou, em 2005, com a mudança 
do nome da área de Educação Artística para Ensino de Artes (Parecer 
n. 22/2005 do CNE/CEB1). Nesse ínterim, muitas mudanças ocorreram, 
muitas mobilizações aconteceram e um forte posicionamento contrário 
à retirada do estudo de Artes da escola pareceu consolidar-se.

Exemplo de permanência da disciplina na escola, depois da im-
plementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 
n. 9.394/96), é a criação da Lei n. 10.639/2003, que inseriu os conteúdos 
de cultura africana e afro-brasileira na escola, principalmente através 
das disciplinas de Educação Artística,, História e Língua Portuguesa. 
Essa lei sofreu uma reforma em 2008 para inserir também os conteúdos 
de arte indígena, passando a ter o número 11.645/2008.

Depois de todas essas batalhas, com ampliação da pós-gradua-
ção no Brasil, efetivação das licenciaturas plenas, interiorização dos 
cursos de formação por parte do programa Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (Reuni), que teve como principal objetivo 
ampliar o acesso e a permanência na educação superior no Brasil a par-
tir de 2007, no Governo Lula, parecia pouco plausível que se chegasse 
à condição de ameaça da oferta de ensino de Arte na escola, como está 
posto nos dias atuais.

O Governo Temer iniciou o processo de desmantelamento da 
educação brasileira após o golpe realizado por meio do impedimento 
sofrido pela presidente Dilma, em 2016. Esse golpe foi sustentado pelas 
forças conservadoras, representadas pela Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), simbolizada pelo pato amarelo inflável, 
veiculado nas campanhas contra a presidente Dilma. Especula-se ainda 
que a instituição tenha sido a grande financiadora da compra de votos 
que possibilitaram a troca de governante.

1  Conselho Nacional de Educação/Comissão de Educação Básica.
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O período do Governo Temer tem sido caracterizado pelo movi-
mento Fora Temer, com alta taxa de impopularidade, ou seja, nenhum 
apoio popular após a saída da presidente. Nem mesmo os apoiadores 
do impeachment têm sustentado esse governo, que atua com medidas 
impopulares, como o congelamento dos investimentos em saúde e edu-
cação, desmantelando-se o sistema democrático.

Estava em curso, no Governo Dilma, o projeto de consolidação 
de um sistema nacional de educação a partir da aplicação do Plano Na-
cional de Educação, construído democraticamente pelo governo, enti-
dades e setores organizados da sociedade. O plano previa um conjunto 
de metas que se propunha a sustentar e qualificar a educação e a forma-
ção de professores no Brasil. Como parte desse processo, foi iniciada a 
produção de um documento intitulado Base Nacional Comum Curri-
cular (BNCC), construído democraticamente para indicar um conjunto 
de saberes a serem ensinados na escola.

Contudo, já no final do Governo Dilma, o processo se contur-
bou. De um lado, a interferência das religiões, os movimentos conser-
vadores e interesses empresariais; de outro, os interesses das entidades 
educacionais, dos movimentos sociais organizados e das entidades da 
sociedade civil representativas dos professores, estudantes e demais 
movimentos populares.

Foi então, nesse momento, que nasceu a intervenção da Federa-
ção de Arte Educadores. No Congresso de Fortaleza, Ceará, em 2015, 
os participantes questionaram o movimento da BNCC e quem repre-
sentava nele os arte-educadores; também, se era legítimo endossar o 
processo que, já de início, pareceu pouco democrático; e se a Faeb, de 
fato, participaria da construção da BNCC.

Naquele momento, a Faeb decidiu participar e, por consequên-
cia, legitimar o processo iniciado no Governo Dilma, em que havia uma 
abertura maior com alguns canais de diálogo, inclusive com o Ministé-
rio de Cultura, como mediador do processo. Diferentemente do docu-
mento produzido no Governo Temer, em que a Faeb não teve espaço 
de debate e cuja versão final do documento da BNCC não representa 
os arte-educadores.

As Políticas Públicas: Fragmentos de um Cenário de Desmanche 
Educacional

O projeto atual de educação neoliberal remonta à década de 
1990, quando as políticas neoliberais chegaram uma a uma à América 
Latina, inicialmente, desconexas e, com o passar dos anos, tornaram-se 
parte de uma única política. Com o pretexto de modernizar a educação 
pública, pequenas reformas foram testando a capacidade de resistência 
social da sociedade civil. O texto de Shiroma e Santos (2014) aponta 
o papel dos slogans educacionais para a construção de um consenso 
sobre a necessidade de produzir reformas educacionais na América La-
tina. Com investimentos precários na educação e nos direitos de seus 
profissionais, os governos vêm, ano a ano, usurpando os direitos dos 
trabalhadores, configurando-se um cenário bem orquestrado pelos or-
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ganismos internacionais a serviço do capitalismo.
Recentemente, Shiroma, Michels, Evangelista e Garcia (2017) 

produziram uma análise dos processos de expropriação dos direitos 
dos professores no Brasil. O primeiro aspecto abordado pelas autoras 
diz respeito ao fenômeno da reconversão docente, que imputa novas 
tarefas ao professor na mesma medida em que retira os direitos e des-
qualifica a formação docente, descaracterizando-o como intelectual. 
Igualmente, as políticas educacionais, segundo as autoras, tornam-se 
orgânicas na direção de um trabalho simples, de baixo custo e atrativo 
para os investimentos externos, utilizando a educação a distância como 
ferramenta de aligeiramento e barateamento da formação e diversos 
insumos criados para instrumentalizar a docência. Esse quadro se ma-
terializa no processo de criação da necessidade de mudança provocada 
por uma crescente onda de desqualificação da escola e do professor.

Shiroma et al (2017) destacam que, para o emprego das políticas 
neoliberais, foi necessário construir uma desqualificação do professor, 
embasada nos processo de avaliação e que possibilitassem a imple-
mentação de propostas pedagógicas como as baseadas na ideologia 
do aprender a aprender. A falta de domínio das tecnologias também 
foi outro elemento para desqualificar a ação docente. Nenhuma dessas 
políticas teria sido tão bem aceita sem as parcerias dos governos com 
organizações, como o Banco Mundial e as mídias.

No processo de desqualificação docente, as autoras apontam que 
uma das estratégias neoliberais é a crítica às instituições formadoras, 
desqualificando seus processos de ensino no que diz respeito a um ex-
cesso de teorias e ideologias2, principalmente as instituições públicas. 
Outro aspecto que contribui para a desqualificação docente, reiterado 
pelas autoras, é que, nessa abordagem do aprender a aprender, o foco 
da formação desloca-se do conteúdo para as metodologias, o apren-
der para aplicar, ou seja, uma formação mecanicista em que a prática 
é dissociada da teoria; uma estratégia utilitária para os processos de 
formação.

Considerando-se as diretrizes propostas nas políticas educacio-
nais, as autoras ressaltam a figura do professor multifuncional e, nesse 
caso, elas se referem aos professores da Educação Especial, antes for-
mados por uma habilitação específica e, atualmente, formados como 
generalistas. Um argumento que se pode agregar à análise das autoras 
é a analogia com o professor de Artes, que é obrigado a atuar de forma 
multifuncional ou, como se diz no Brasil, como um professor polivalen-
te, aquele que é responsável por ensinar todas as áreas de Artes, (Músi-
ca, Artes Visuais, Teatro e Dança), quando, na verdade, ele necessitaria 
de uma carreira formativa para cada uma dessas modalidades.

O professor multifuncional é responsabilizado pelo insucesso da 
educação sem que sejam consideradas as condições necessárias para a 
qualidade de seu trabalho. Sobre esse tema, as autoras apontam que 
“O cínico deslocamento conceitual operado sonha explicar problemas 

2  Argumento utilizado também para o fortalecimento das concepções 
conservadoras defendidas pelo movimento Escola sem Partido.
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sociais e econômicos como derivados do campo educacional – e não da 
materialidade das relações sociais de produção.” (Shiroma et al, 2017, 
p. 34). Os jargões administrativos, presentes na linguagem, disseminam 
conceitos, além de criarem uma pseudocrise, que pretende justificar a 
produção da ineficiência do professor.

O processo de desintelectualização, conforme descrito por Shi-
roma et al (2017), vem avançando nas políticas educacionais atuais. O 
Estado abre mão da formação docente, como previsto no Plano Nacio-
nal de Educação, e a entrega para a iniciativa privada, seguindo orien-
tações do Banco Mundial.

Dados do observatório apontam o crescimento da oferta de for-
mação a distância3 de professores de Artes Visuais no Estado de Santa 
Catarina, que localiza-se ao sul do Brasil.

Figura 1. Mapa das licenciaturas na modalidade EAD
Fonte: acervo do Observatório (2016).

Analisando as condições de ofertas do modelo EAD e entrevis-
tas com coordenadores de curso das instituições fundacionais e priva-
das, realizadas por Fonseca da Silva e Pera (2014), conclui-se que as 
instituições privadas não possibilitam o mesmo modelo de formação 
existente nas universidades públicas, com acesso às diversas modalida-
des de ensino, pesquisa e extensão, bem como aos desdobramentos de 
integração entre a graduação e a pós-graduação, além dos laboratórios 
e programas disponíveis.

3  Modelo preferencial da iniciativa privada.
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As autoras destacam também que, além da formação aligeira-
da, os professores têm sido vítimas da violência nas escolas, fato que 
advém do descaso para com a escola pública. Consideram ainda que a 
atual realidade não é um acaso, mas

Trata-se de uma política sistêmica, articulada na-
cional e internacionalmente que procura estreitar 
a formação e a atuação do professor, reduzindo a 
docência a um “que-fazer” esvaziado de conheci-
mentos científicos que ponham sob escrutínio a ob-
jetividade do real. A chamada educação de “classe 
mundial” exacerba o valor de Língua Portuguesa, 
Matemática e Ciências em detrimento das outras 
disciplinas, elege a tecnologia como solução para 
a aprendizagem e, num golpe final, intenta des-
politizar e unilateralizar a formação confiscando 
seu sentido plenamente humano. (Shiroma et al, 
2017, p. 43).

Essa exacerbação da Língua Portuguesa em detrimento de ou-
tras áreas traveste-se na construção da área de linguagens no documen-
to da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), excluindo a área de 
Artes, que perde as garantias de oferta da educação infantil até o ensino 
médio, como era fato antes da reforma posta pelo Governo Temer. Foi 
por meio da Lei n. 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que o governo 
usurpador retirou a Arte como disciplina obrigatória do ensino médio, 
fazendo uma fusão dela com a área de linguagem e excluindo de uma 
só vez a Lei n. 10.639/2003 e a Lei n. 11.645/2008, que unificaram o ensi-
no da história e cultura africana, afro-brasileira e também indígena no 
currículo escolar.

O Ensino de Arte Está em Perigo?

Quem fez a leitura deste texto até aqui, já se deu conta do perigo 
dos governos neoliberais para o ensino de Arte de qualidade nas esco-
las e para a formação de professores nas universidades públicas. Há 
um conjunto de práticas políticas em curso que busca, reiteradamente, 
descaracterizar o caráter político do ensino de Arte e da própria Arte, 
que vem, ao longo do último ano no Brasil, mais deliberadamente, sen-
do caçada. Exemplo disso são as exposições encerradas e mostras proi-
bidas em função de perseguição política, utilizando-se de preceitos mo-
rais e religiosos como desculpa. Esse quadro fragiliza o ensino de Arte 
e coloca em cheque os conteúdos escolares, agora como uma mordaça 
ao pensamento crítico.

Duarte (2016), destaca que devemos ficar atentos as ideologias 
que esvaziam a escola de conteúdos, principalmente a aprendizagem 
crítica dos conteúdos, que os reconheça a partir de suas raízes históri-
cas, possibilitando compreender o mundo atual .  

Na mesma perspectiva de Duarte (2016) e Hilleshein, Fonseca da 
Silva e Schlichta (2016, p. 45) abordam essas implicações para o ensino 
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de Artes e para a formação de professores. Segundo as autoras,

São os documentos oficiais e seus slogans que con-
figuram o fio condutor do pensamento educacio-
nal da formação de professores e principalmente 
das práticas pedagógicas que louvam a ideologia 
do “aprender a aprender” e que cultuam a expe-
riência como um conceito fechado em si mesmo. 
Resulta daí uma significativa extração da capa-
cidade de pensar do professor, dele atuar como 
intelectual na defesa dos direitos humanos, assim 
como de exercer seu papel de dirigente do proces-
so de ensino-aprendizagem na escola. (Hilleshein; 
Fonseca da Silva; Schlichta, 2016, p. 45).

A ênfase nos processos de socialização, de flexibilização dos 
conteúdos, e da conexão com a prática entre outras abordagens tem 
desviado a escola e, muitas vezes, a universidade de seu papel de socia-
lizadora do conhecimento. Nesse processo, quem perde são as camadas 
populares, que têm na escola uma das poucas oportunidades de acesso 
ao saber sistematizado, herança da humanidade, na maioria das vezes 
produzida pela classe trabalhadora, mas naturalizada como conheci-
mento da classe dominante.

A perda da formação do professor como intelectual (Gramisci, 
1989) dá-se em concomitância ao esvaziamento dos conteúdos escola-
res. Ao invés de refazer os percursos tradicionais, os professores, por 
estímulo das políticas públicas, têm jogado fora não só as práticas tra-
dicionais não críticas de ensinar, mas também os conteúdos, os saberes 
sistematizados e construídos ao longo da história humana. A transfor-
mação da escola em espaço de socialização antes do lugar da aprendi-
zagem pode impedir os sujeitos em formação de reconhecer o papel 
estratégico da Arte como espaço de crítica, reconhecendo-se somente 
as formas mais imediatas de consumo midiático da indústria cultural.

Considerações Finais

As práticas pedagógicas de ensinar Arte produziram, ao longo 
de sua trajetória na escolarização oficial brasileira de quase 50 anos, 
uma proximidade com as formas de expressão artística, bastante fo-
cadas nos procedimentos e biografias dos artistas. As condições da 
escola pública brasileira nem sempre permitem a experimentação de 
amplas possibilidades de fruição da produção artística. Também as 
práticas locais e a expressão da cultura de negros e índios participam 
pouco do currículo escolar. As matrizes curriculares, muitas vezes, são 
permeadas unicamente pela cultura branca, dominante, produzida por 
homens, geograficamente situada na Europa e nos Estados Unidos. 
Esses fatos pouco colaboram para um processo de formação estética 
emancipatório.

Os estudos de Hillesheim (2018) apresentam as relações entre o 
mercado de Arte mundial e sua reverberação no trabalho docente. A 
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partir de um estudo minucioso e ousado, a autora investigou quais refe-
rências artísticas os professores trazem para a sala de aula; que artistas 
são ofertados nos materiais e livros didáticos; e também entrevistas com 
um grupo de professores e professoras que apresentam seus referen-
ciais. Todos esses cruzamentos chegam a um mesmo destino: um deter-
minado grupo de artistas nacionais e internacionais consagram-se como 
os mais utilizados nas práticas pedagógicas, restringindo-se, assim, as 
possibilidades de ampliação dos conhecimentos distribuídos na escola.

O professor-instrumento tem poucos referenciais para destituir 
o currículo de seu caráter homogeneizador, e é empobrecido em sua 
formação. Isso, portanto, justifica os baixos salários. Esse profissional 
acaba sendo destituído de sua capacidade de decisão, e ele ainda abre 
mão do processo criador na docência, dorme pouco em função das lon-
gas jornadas, realiza suas refeições precariamente e adoece no trabalho. 
Tem disponíveis poucas ferramentas de luta e resistência, pois, além de 
toda sua desventura, ele luta sozinho.

Finalmente, indaga-se: quais os caminhos seguir? Como posicio-
nar-se diante das condições de trabalho e diante do papel que a Arte 
tem ocupado na sociedade das ilusões? (Duarte, 2003). E quais as pos-
sibilidades de resistência possíveis?

Entende-se que o caminho passa por uma agenda de resistência 
a favor da Arte e contrária às práticas que homogeneizam os conhe-
cimentos escolares e empobrecem as condições de formação dos pro-
fessores, tornando suas práticas mecanizadas e extirpando o processo 
criador da docência.

Outro aspecto amplamente abordado por Evangelista e Triches 
(2005) e demais pesquisadores do Grupo Gepeto é a reconversão do-
cente, que implica novas tarefas ao professor, muito além das remune-
radas, construindo-se, para isso, slogans que, mais do que ideologias, 
vão semeando práticas que dividem e fragilizam o professor como in-
telectual transformador.

Resistir a todas as mudanças e entendê-las em sua complexidade 
não é tarefa fácil, nem ação para um só indivíduo. Escovar a história 
a contrapelo, como diria Benjamin (1985), é constituir-se como grupo, 
como coletivo que pensa, que estuda, que investiga e que transforma. 
Buscar na Arte sua ação emancipadora e no ensino de Arte um espaço 
de produção do novo é uma das muitas formas de conhecer o mundo e 
de, assim, poder transformá-lo.
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