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Resumo

Esse trabalho apresenta algumas reflexões surgidas em grupos de estu-
dos de professores de Artes Visuais em diversas situações de formação 
continuada a respeito da sensação de solidão e isolamento sentida no 
ambiente escolar, e da desvalorização dos conhecimentos elaborados 
na prática docente. Tais reflexões são postas em diálogo com as pesqui-
sas de Nóvoa, Tardif, Arroyo, Vasconcelos, entre outros, a respeito da 
formação de professores no Brasil e na Europa, especialmente Portugal. 
A análise demonstra a necessidade de se fortalecer os vínculos entre os 
professores oportunizando meios e situações que privilegiem a partilha 
sistematizada de saberes e experiências advindos da prática docente.

Palavras-chave: Formação de professores; Profissão docente; Artes vi-
suais

Abstract

This research presents some reflections that have arisen in groups of 
studies of teachers of Visual Arts in various situations of continuous 
formation regarding the feeling of solitude and isolation felt in the 
school environment, and of the devaluation of the knowledge elabora-
ted in the teaching practice. These reflections are put in dialogue with 
the researches of Nóvoa, Tardif, Arroyo, Vasconcelos, and outhers, re-
garding the teacher training in Brazil and in Europe, especially Portu-
gal. The analysis demonstrates the need to strengthen the bonds be-
tween teachers by providing means and situations that privilege the 
systematized sharing of knowledge and experiences that come from 
teaching practice.

Keywords: Teacher education; teaching profession; Visual arts

Da desvalorização dos conhecimentos experienciais

Desde que iniciei minha carreira docente no departamento de 
Artes Visuais da Universidade Estadual de Londrina, há mais de vinte 
anos, tenho atuado na formação continuada de professores da rede pú-
blica de ensino, ministrando cursos e coordenando grupos de estudos. 
E o que ouvimos nas avaliações feitas pelos próprios professores a res-
peito destes últimos é que sua maior contribuição não vem dos textos 
e teorias que estudamos, mas da oportunidade de compartilhar expe-
riências, dúvidas, angústias, acertos e desacertos advindos da prática. 
Manifestam uma sensação de solidão ou de isolamento no ambiente es-
colar, principalmente em se tratando de professores de Artes, uma vez 
que a carga horária ínfima atribuída a essa disciplina acaba por definir 
um número pequeno de professores da área por escola. Muitas escolas 
dispõem de apenas um professor de Artes atuando, que acaba por não 
ter interlocutores para estabelecer um diálogo.

Os momentos de partilha da experiência são importantes porque 
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a formação subentende uma dimensão social e coletiva. “Constituir-se 
docente é a junção do ser individual, do ser social, das experiências 
de vida, da formação inicial, da prática e da formação continuada, ou 
seja, uma relação dialética de todos esses elementos,” observa Marque-
sin (2003, p.101). As relações, trocas, experiências vividas na atuação 
profissional levam o professor a reelaborar, rever, modificar, repensar, 
abandonar ou valorizar os saberes adquiridos na formação acadêmi-
ca. Independentemente da formação continuada, o docente continua 
se aperfeiçoando e repensando a sua atuação após a formação inicial. 

Fazemo-nos professores à medida que exercemos a profissão e, 
ao mesmo tempo, nos refazemos. Assim, a competência docente não 
pode mais ser definida apenas pelo conhecimento de determinados 
conteúdos, ou pelos certificados adquiridos na participação em eventos 
ou cursos de formação continuada. 

Para Maurice Tardif (2007), o saber dos professores não provém 
de uma única fonte, mas de vários momentos da história pessoal e pro-
fissional deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles de 
forma não generalizável a qualquer outro. Isto porque esse saber não 
se resume aos processos mentais (representações, crenças, imagens, 
processamento de informações, esquemas etc.), que normalmente são 
adquiridos na formação acadêmica, mas incorpora também os saberes 
elaborados na prática profissional, por meio das relações com os alunos 
em sala de aula e com os outros atores escolares na escola. O saber do 
professor, é “plural, compósito, heterogêneo”, como também de natu-
reza experiencial, além de disciplinar, curricular e profissional, observa 
o autor (Tardif, 2007, p. 18). Os saberes experienciais são aqueles adqui-
ridos na prática profissional e que são por ela validados. 

O fato de as Secretarias Municipais e Estaduais de Educação 
valorizarem os cursos em detrimento dos grupos de estudos, a pon-
to mesmo de não considerarem válida a certificação destes últimos, é 
revelador da descrença na capacidade de autoformação do professor e 
no valor dos conhecimentos adquiridos na prática. 

Correia faz uma análise semelhante a respeito da formação con-
tinuada de professores em Portugal:

Na realidade, a formação contínua de professores, 
fortemente tributária da ideologia dos “recursos 
humanos” e da utilização indiscriminada da no-
ção ambígua de “necessidade de formação”, não é 
propensa à criação de espaços de desenvolvimen-
to de uma solidariedade profissional que reforce 
a cidadania da e na profissão. Ao centrar-se nas 
carências mais do que nas experiências, a forma-
ção profissional contínua tende a dirigir-se para 
indivíduos carentes em lugar de envolver profis-
sionais experientes capazes de, ao promoverem 
uma troca metódica das suas experiências, cons-
truírem uma conceptualização artilhada da acção 
pedagógica (Correia, 1997, p. 28)
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Isso reforça a necessidade de repensar a formação inicial e con-
tinuada de professores  bem como  os paradigmas das pesquisas no 
campo da educação, especialmente no que diz respeito às relações entre 
professores e pesquisadores. De ambos os lados há insatisfações. De 
um lado, parte dos professores argumenta que são considerados por 
aqueles como objetos de seus estudos e pesquisas e que, na maior parte 
das vezes, sequer ficam sabendo dos resultados das pesquisas de que 
participaram; consideram ainda a produção acadêmica resultante como 
abstrata ou idealizada demais e desconectada do cotidiano escolar. De 
outro lado, pesquisadores se questionam sobre as razões pelas quais os 
professores não utilizam os conhecimentos gerados em suas pesquisas 
ou o fazem de forma distorcida, como analisa Bueno (1998, p. 7-8).

A situação não é diferente nos países da Europa, segundo diag-
nósticos realizados por Goodson (1995) e Nóvoa (1995, 1997). Até a dé-
cada de 1980, os professores ou não têm voz ou são considerados os 
responsáveis pelo fracasso escolar nas pesquisas realizadas no contexto 
escolar. Isso revela a necessidade de que tais pesquisas considerem o 
professor como um colaborador indispensável à produção do conheci-
mento sobre educação e sobre a própria formação docente. Isso exige 
novas metodologias de pesquisa, que aproximem não apenas esses dois 
espaços de trabalho, mas principalmente esses dois profissionais, co-
nectando a prática educacional à pesquisa acadêmica.

Da sensação de despreparo diante da complexidade da sala de aula  

Nos estudos sobre a carreira docente, Hüberman observou certa 
homogeneidade nas narrativas no que diz respeito ao contato inicial 
com as situações de sala de aula, cujas reações oscilam entre a “desco-
berta” e a “sobrevivência”; sendo que essa última pode ser interpretada 
também como “o choque do real”. Trata-se do confronto e da consta-
tação da complexidade da situação profissional, situação que é assim 
descrita pelo autor:

[...] o tactear constante, a preocupação consigo 
próprio (“Estou-me a aguentar?”), a distância en-
tre os ideais e as realidades quotidianas da sala de 
aula, a fragmentação do trabalho, a dificuldade 
em fazer face, simultaneamente, à relação pedagó-
gica e à transmissão de conhecimentos, a oscila-
ção entre relações demasiado íntimas e demasia-
do distantes, dificuldades com alunos que criam 
problemas, com material didático inadequado etc. 
(Hüberman, 1995, p. 39).

 Tardif (2007) também se refere a esse “choque com a  realida-
de” ou “choque de transição”, dado que geralmente é vivido no pe-
ríodo de transição entre a vida de estudante e a profissinal, com todas 
suas exigências  dificuldades. Essas percepções se fazem presentes nos 
relatos produzidas no contexto de nosso trabalho de pesquisa e for-
mação e referendam esses estudos, tanto no que tange às reações de 
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“descoberta” quanto às de “choque com o real” ou de “sobrevivência”. 
 No relato de Beatriz1 fica evidente essa sensação de “choque” 

inicial e de despreparo para assumir as aulas no início de sua carreira. 

Eu era totalmente sem noção! Despreparada, né? 
para a vida real da... da sala de aula. Não que eu 
tivesse dificuldade de, na sala de aula, me impor. 
Isso eu nunca senti dificuldade! Mas a dificuldade 
mesmo de articular as coisas (Beatriz, NO2).

Pérez Gomez (1995) se refere a esse desconforto que sentem os 
professores principiantes ao defrontar-se com a complexidade das si-
tuações de ensino-aprendizagem em sala de aula. O trabalho em sala 
de aula apresenta ao professor tarefas muito diferenciadas que reque-
rem, a todo instante, pôr em movimento percepções, avaliações e ações 
que integram experiências passadas e esquemas cognitivos adquiridos 
para a resolução de novos problemas. Não há respostas pré-elaboradas 
para cada situação-problema que se apresenta no cotidiano escolar. O 
professor atua refletindo na ação e sobre a ação, experimentando, cor-
rigindo e inventando. O conhecimento produzido nas universidades 
é incapaz de regular ou orientar a prática docente e de descrever ou 
explicar a riqueza e a complexidade dos fenômenos educativos. “O 
mundo da investigação e o mundo da prática parecem formar círculos 
independentes, que rodam sobre si mesmos, sem se encontrarem” (Pé-
rez Gómez, 1995, p. 107). 

Essa é uma das razões para esse “choque” com a realidade, tão 
comum nos relatos de professores. Madu também faz uma narrativa 
bastante ilustrativa de suas percepções e reações quando de sua pri-
meira experiência docente em um projeto de ação social com menores 
infratores e em situação de vulnerabilidade social. As provocações, xin-
gamentos e recusa em participar das atividades propostas que rece-
bia dos alunos nos dois primeiros meses quase o fizeram desistir. “Às 
vezes tentava uma aproximação, alguns participavam das atividades, 
outros se recusavam, eram de uma hostilidade insuportável!”, diz ele. 

Cheguei lá no PROVOPAR, fiz entrevista, ela me 
explicou o que eu tinha que fazer e parti pra es-
cola oficina. No outro dia já fui trabalhar. Eu não 
fiz nem treinamento! Quando eu cheguei na es-
cola-oficina tinha muito adolescente. E a maioria 
dos adolescentes era adolescente em situação de 
risco... vulnerabilidade social... menino que tinha 
cometido furto... até homicídio e tal. Aí... havia 

1  As narrativas que compõem esse trabalho foram elaboradas em instâncias de 
formação continuada dentro do Projeto de Extensão Rede Arte na Escola, cadastrado na 
Universidade Estadual de Londrina, no período de 2014 a 2017 e estão sendo analisados 
no âmbito do Projeto de Pesquisa “A formação do professor de Artes Visuais em uma 
perspectiva autobiográfica”, ambos sob minha coordenação.

2  Utilizamos a sigla NO quando se trata de uma narrativa oral, e NE quando se 
trata de uma narrativa escrita.
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até uma certa rejeição, né? Fiquei lá também uma 
semana tentando... teimando com a situação. Os 
meninos me rejeitando. Passou um mês eu pen-
sei: “Ah, sabe de uma coisa? Isso aqui não é pra 
mim, não! Esses meninos não gostam de mim e... e 
a situação aqui é complicada.” Saía rebelião, que-
bravam tudo, e tal. Falei: “não sei como pode” é... 
eu não sabia que existia gente daquele jeito, né? 
naquela situação. Poxa... fui lá, pedi demissão pra 
orientadora. A orientadora disse: “Não, fica aí!” 
Ela insistiu, porque é difícil arrumar alguém para 
trabalhar também. Fiquei. Só que com dois meses 
eu percebi que eu tinha muita facilidade com ado-
lescente! Comecei a ter facilidade com eles. E para 
mim aquilo estava muito bom! Falei: “Não, eu vou 
ficar aqui mesmo! Eu acho que trabalhar com ado-
lescente é legal (Madu, NO).

Primeiro o “choque” com uma realidade desconhecida mesmo 
para ele que já havia morado na rua. Mas logo em seguida, o “entu-
siasmo” que acompanha a “descoberta” de sentir-se capaz; de sentir-se 
responsável e atuando em alguma coisa que lhe dá prazer. 

Aqui se evidencia o quanto a formação se dá na prática, incor-
porando os saberes que são elaborados ali, na interação com os alunos 
e com os colegas de trabalho e outros profissionais com quem convive 
no espaço escolar. 

Do silêncio e da falta de apoio no ambiente escolar

É importante destacar o papel constitutivo na formação que 
exercem as interações entre os próprios professores, pelas trocas de 
experiências e a partilha de saberes que se dão no cotidiano escolar, 
nos espaços e tempos inventados e reinventados por eles mesmos. Nas 
conversas que acontecem nos intervalos entre as aulas ou nos momentos 
dedicados às atividades de planejamento, seja nos espaços escolares ou 
fora deles, muitas trocas de experiências, saberes e estratégias de ação 
e até mesmo de resistência são feitas. De modo geral, os professores 
compartilham entre si saberes relativos a modos de fazer, informações 
sobre alunos e estratégias para lidar com eles, novos materiais didáti-
cos/educativos descobertos e/ou aprovados por eles

Assim, como observa Geni Vasconcelos (2003), se estabelece uma 
rede, ou várias redes conectadas, pelas quais circulam os saberes que 
são gerados ali mesmo, a fim de enfrentar as situações desafiadoras que 
vão surgindo na prática escolar. Essas relações imprimem marcas que 
podem ser muito duradoras e possuem sempre uma dimensão forma-
dora; imbricadas a outras relações que se dão em instâncias exteriores 
à escola, elas exercem importante papel nos processos de formação das 
identidades docentes:

Sua identidade vai se forjando assim, com múlti-
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plos fios – relações familiares, de classes, condi-
ções de gênero, características relativas à idade, 
etnia, religiosidade, cidadania e outros –, cada um 
deles matizado de anseios, limites, rupturas e pos-
sibilidades. Cada um desses fios tem uma dimen-
são formadora. [...] Cada um deles colabora para 
tecer, numa trama complexa, as vidas de professo-
res /professoras (Vasconcelos, 2003, p. 12).

Mas nem sempre o professor encontra ambiente propício, como 
podemos perceber no relato de Beatriz a respeito das relações entre co-
legas de trabalho, equipe pedagógica e direção. Em vários momentos 
de sua narrativa, tanto a oral quanto a escrita, ela faz referências às di-
ficuldades encontradas na escola para estabelecer parcerias e trocas de 
experiências, materiais e ideias.

Na escola que atuo, sinto um ambiente mais de 
negatividade do que de positividade, professo-
res da minha área não se relacionam com tanta 
harmonia, e os de outras áreas tem a propensão 
de fazer o básico o menos possível em atividades 
extras da escola. No setor da supervisão há sem-
pre troca, ou as que já estão há alguns anos foram 
vencidas pelo descaso dos outros professores mais 
antigos da escola. Na direção, por mais que tenha 
boa vontade, vejo situações que me descontentam, 
como por exemplo realização de trabalho de outra 
instituição em que a direção e outros professores 
atuam e deixam questões de trabalhos pertinentes 
da escola sem uma boa execução (Beatriz, NE).

Nesse trecho de sua narrativa oral, podemos ver como Beatriz  
se ressente de não ter com quem dialogar, desde os primeiros anos de 
atuação profissional: “Não tinha com quem trocar ideia, né? Não tinha 
é... pessoas em volta de mim. Porque a escola também é... não tem outro 
professor com quem trocar uma ideia sobre arte, né? Não tem!” 

Na continuidade de seu relato, por várias vezes expressa sua in-
dignação em relação a essa situação de silêncios e ausências, que pode-
ria ser assim sintetizada: falta de colaboração dos professores em geral 
na organização de eventos, tais como a Feira de Ciências da escola, falta 
de diálogo com outros professores de arte na escola, falta de apoio da 
equipe pedagógica para levar os alunos em visita a exposições de arte 
e a falta de algum mecanismo de avaliação que lhe permitisse refletir e 
repensar a sua própria atuação.

A gente não tem na escola alguém pra... eu acho 
até estranho! Às vezes a gente se mata para fazer 
uma exposição lá... ninguém... parece que não tem 
nada lá, né? Não tem nada na parede! Então isso 
desmotiva? Desmotiva por um lado mas te dá 
mais força por outro lado, né? Eu recebo às vezes 
elogios de alguns professores e isso me faz repen-
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sar na minha atuação docente, se eu tô no caminho 
certo, se não... (Beatriz, NO).

As narrativas de Beatriz revelam uma forte sensação de isola-
mento que vem enredada em sentimentos de frustração, solidão, desâ-
nimo e desencanto com a escola. Mas é imprescindível dizer aqui que, 
não obstante a situação descrita, ela continua determinada a fazer um 
bom trabalho de arte, que seja capaz de transformar essa realidade.

Arroyo assim se refere a essa situação de isolamento e mal-estar 
que sentem alguns professores em seus contextos escolares.

Sabemos como os docentes trabalham muito iso-
lados, inventam escolhas diante de situações con-
cretas da relação pedagógica, porém são fracos 
porque isolados na estrutura de trabalho, na di-
visão de tempos e de espaços. [...] esse isolamento 
os torna fracos frente ao legalismo e casuísmo tão 
arraigado na gestão de sistemas de ensino e tão 
zelosamente exigido ainda por muitos inspetores 
e técnicos e até pela direção escolar (Arroyo, 2011, 
p. 150).

Os professores de Artes se sentem assim principalmente quando 
realizam atividades em espaços alternativos à sala de aula. Alterações 
na rotina escolar incomodam professores de outras áreas, zeladores e 
mesmo a própria equipe pedagógica quando estes não compreendem a 
natureza da arte, quando não a reconhecem como área de conhecimen-
to, quando não valorizam sua presença, quando não estão dispostos a 
romper com os hábitos e rituais cristalizados. É preciso muita persis-
tência para não desanimar, para não cair na rotina das práticas insípi-
das e inestéticas, para não abrir mão de seus projetos e sonhos.

 Tal como Arroyo, acreditamos na importância de se criar redes 
de comunicação para o compartilhamento de ideias, experiências e prá-
ticas significativas entre escolas e professores, de forma que essas trocas 
possam ser socializadas, discutidas e reforçadas. “Essas redes podem 
cruzar-se, amarrar-se e se tornar um espaço de formação permanen-
te, de inovação e sobretudo de reforço e consolidação de um estilo de 
inovar e de gerir processos educativos”, diz Arroyo (2011, p. 151). Os 
grupos de estudos têm se mostrado uma ótima oportunidade para que 
isso se consolide. São oportunidades que nos permitem pensar sobre a 
própria existencialidade, sobre o sentido que damos ao nosso trabalho, 
sobre o ser e o fazer docente; reflexões sem as quais a prática poderia 
ser apenas um cumprir de tarefas. 

Compartilhamos também das ideias de Luciana Loponte de que, 
nos grupos de formação docente, mais do que “trocar experiências”, 
estabelecemos importantes relações intersubjetivas, fortalecidas pelas 
relações de amizade que nascem ou se consolidam no espaço escolar.

Não há receitas para ser um ‘bom professor’ ou 



131

uma ‘boa professora’, há inúmeras possibilidades 
de ser docente. Uma docência que se faz “artista” 
pode ser aquela que assume o seu trabalho como 
um processo de ir e vir, de rascunhar, rabiscar, 
voltar a desenhar-se. Um trabalho sobre si mesmo 
que não se faz sozinho. As relações intersubjetivas 
são fundamentais para a formação docente. Não 
há estética de si mesmo na solidão.  A formação 
docente é uma ação compartilhada com pares, 
grupos diversos (dentro ou fora da escola). (Lo-
ponte, 2007, p. 236). 

Urge repensar as estratégias de formação de profesores, tanto 
aquelas oferecidas pelas insituições de ensino superior quanto aquelas 
organizadas e oferecidas pelas secretarias de educação, em uma pers-
pectiva que favoreça o processo de responsabilização para uma maior 
autonomia na própria formação e na construção do conhecimento; em 
uma perceptiva que incentive a postura reflexiva e investigativa do 
professor, valorizando o conhecimento produzido por ele na interação 
com os alunos e com os colegas.

As inquietações dos professores não se restringem ao domínio 
de saberes, métodos ou qualificação para os novos desafios educacio-
nais, mas dizem respeito à dimensão subjetiva da interação com o ou-
tro. A profissão docente se efetiva na interação humana, tratando-se 
portanto, de “[...] um trabalho interativo e reflexivo com as pessoas, so-
bre as pessoas e para as pessoas” (Feldmann, 2009, p. 76). O que faz da 
escola um emaranhado de culturas e significações que se entrecruzam, 
permeado por relações de poder, afetividade, política e ética, inerentes 
a toda relação humana, como observa a autora.
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