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FORMAÇÃO DOCENTE EM 
ARTES VISUAIS: CONFLITO

 ENTRE CURRÍCULOS

RENAN DOS SANTOS SILVA

Figura 2 - Aula dos estudantes de Artes Visuais da UEL - "Conversas com Kandinsky: ponto e linha, 
cor, forma" ao Infantil 4 e 5 da CMEI Sandra Regina Leme. Novembro de 2017. Fonte: Prof.ª Lourides 
Francisconi.
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Resumo

Para responder a pergunta desafiadora, “o ensino de arte está em peri-
go?” insinuamos com uma outra indagação, em algum momento o en-
sino de arte deixou a fronteira do precipício? Entretanto, não nos esqui-
vamos à questão posta e nos propomos neste texto a delinearmos um 
elemento esquecido nas discussões sobre o tema, o currículo, porém 
em uma outra perspectiva, aquele constituído pelo professor em sala 
da aula, para confrontá-lo com o currículo que o constituiu. Para tanto, 
trazemos as vivência e experiências do autor em mais de trinta anos 
envolvido com o ensino de arte, como problematizador e, na sequência, 
a voz dos professores egressos do Curso de Artes Visuais da Univer-
sidade Estadual de Londrina – UEL. Para, então, concluirmos que o 
distanciamento da universidade com as necessidades do professor no 
ambiente escolar, constrói currículos idealizados e que pouco contribui 
para o exercício da docência.

Palavras chave: Currículo. Arte-Educação. Ensino de Arte. Formação 
de Professores.

Abstract

In order to answer the challenging question, “Is the teaching of Arts 
in danger?” we infer it with another enquiry, at some point has the 
teaching left the frontier of the cliff? However, we are not disregarding 
the question asked and we propose in this text to outline a forgotten 
element in the discussions about the subject, the curriculum, but from 
another perspective, the one made by the teacher in the classroom to 
confront it with the curriculum that constituted it. For this reason, we 
bring the author’s experiences in his more of thirty years involved with 
teaching of Arts, as debater and, in the sequence, the voice of egresses 
teachers from the Visual Arts Course at the State University of Lon-
drina – UEL. Concluding, therefore, that the distance of the university 
with the needs of the teachers builds idealized curricula, and they con-
tribute very little to teaching practice.

Keywords: Curriculum. Art-education. Art Teaching. Teacher Training.

Experiências e vivências com o ensino de arte e os problemas con-
temporâneos.  

A configuração deste artigo é derivação de pesquisa realizada 
para doutoramento e, por conseguinte, utilizaremos extratos relevantes 
ao desafio proposto à Rede Visível e que se coadunam com a investi-
gação da referida tese. E, por sua vez, teve por principais referências a 
experiência docente do autor proporcionada pela atuação no ensino de 
arte em escolas de 1° grau (ensino fundamental), no município de Santa 
Maria – RS, e no ensino superior, no curso de Licenciatura em Educa-
ção Artística – Área de Metodologia e Prática do Ensino em Arte Visual 



157

– na Universidade Estadual de Londrina (UEL). Além disso, os estudos 
apresentados na dissertação de mestrado na Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM), também se tornaram fontes de novos questiona-
mentos, uma vez que parte das experiências realizadas na Escolinha 
de Artes da UFSM permitiu constatar a fragilidade da fundamentação 
teórica no currículo ali desenvolvido.

Os gestores e educadores atuantes nessa instituição de ensino 
não tinham compreensão e não aceitavam a existência de um currículo 
nesse espaço educativo, além disso, o mesmo processo se repetia nas 
demais experiências vivenciadas no ensino fundamental, onde os pro-
fessores pautavam suas ações apenas em atividades técnicas e esponta-
neístas e, também, negligenciavam o currículo formativo para as artes, 
ao não proporcionarem aos alunos uma educação artística voltada para 
a ampliação da capacidade criadora e reflexiva em torno do universo 
de criação e apreciação da Arte. 

Foi, principalmente, durante o período em que o autor desen-
volveu atividades no ensino das artes, com estudantes de 5ª a 8ª séries 
[hoje do 6º ao 9º anos] do Ensino Fundamental, inicialmente em escolas 
na zona rural e, posteriormente, em vilas da periferia urbana de Santa 
Maria, que pôde observar o distanciamento, dos pressupostos de pro-
postas metodológicas contemporâneas, propostas estas que estão para 
além do espontaneísmo do fazer artístico, pautado apenas na expressão 
e desenvolvimento de habilidades técnicas, e no valor da originalidade, 
que é característico das abordagens modernistas.

Além do mais, as propostas metodológicas contemporâneas 
atuam, também, para o desenvolvimento da cognição, do conhecimen-
to, da produção poética e da expressão em arte, quer dizer, propiciam a 
articulação dos conceitos “conhecer, fazer e exprimir” (Pareyson, 1989), 
para o ensino em artes nas diferentes práticas educativas realizadas no 
contexto escolar. 

A experiência na práxis, não se distancia daquelas do ensino na 
educação básica, quando das vivências pedagógicas no ensino supe-
rior, principalmente, ao acompanhar os alunos da graduação em artes 
visuais nos estágios acadêmicos, momento particular de práticas de en-
sino, ainda encontramos, no ambiente escolar, conceitos e pré-conceitos 
às propostas contemporâneas para o ensino de arte.

Nessas experiências e vivências, em diferentes contextos educati-
vos e formativos – como professor do ensino fundamental, pesquisador 
e como professor universitário supervisionando estagiários e no desen-
volvimento em programas de capacitação de professores de arte – o 
que se observou foi uma distância entre o ensino de arte ali praticado e 
as propostas pedagógicas que promovem os fazeres e os saberes da arte 
no contexto pedagógico contemporâneo.  

Os professores, na maioria das vezes, afastam-se do universo das 
crianças e acabam lhes impondo atividades fundadas em clichês e mo-
delos estereotipados. Tal conduta é demonstrada por muitos educado-
res, ao transcreverem, em seus planos de ensino, ideias gerais e incon-
clusivas, reproduzirem, de um ano para o outro, valores indicados no 
ano anterior, sem qualquer avaliação, reflexão crítica e questionamento 
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dos objetivos; e das propostas que foram alcançadas e se as novas metas 
são as mesmas que esperam atingir para a próxima etapa, e se podem 
ou devem ser as mesmas do ano anterior.

Há outros problemas que se manifestam nesse campo de ensino, 
por exemplo: existem, nas escolas públicas da educação básica, profes-
sores que não têm formação para o ensino de arte, e os gestores, para 
suprir a vacância do professor Licenciado em Arte, deslocam educa-
dores de outras áreas do conhecimento, especialmente, os que atuam 
na educação fundamental. Assim, esses atores sociais são colocados 
de forma improvisada na área de artes. Além disso, grande parte dos 
professores formados em arte, especializados ou não, não tem clareza 
sobre seu papel na relação ensino-aprendizagem ou não tem formação 
adequada para dar conta das demandas e necessidades dessa área.

Em síntese, as propostas de ensino de muitos professores reve-
lam concepções e conceitos anacrônicos em relação ao que a arte, no 
âmbito da educação, conquistou nas últimas décadas, principalmente, 
no que diz respeito a propostas metodológicas inovadoras, dissemina-
das por pesquisadores do ensino de arte americanos para as escolas 
dos Estados Unidos, a partir dos anos 1970, auspiciadas pela Getty Cen-
ter Foundation (Barbosa, 1991) e a abordagem Triangular por Ana Mae 
Barbosa no Brasil dos anos 1990, por exemplo. Assim, esses educadores 
utilizam, de maneira geral, no cotidiano do ensino da arte, estratégias 
estereotipadas e inadequadas ao seu contexto educacional, e não as 
questionam, de modo a confrontá-las com a realidade brasileira e, em 
especial, à realidade de cada escola.

Além disso, não se pode perder de vista “a condição pós-moder-
na” (Lyotard, 1988) a que, hoje, estamos submetidos. Essa “condição”, 
produzida, em parte, pela indústria da cultura de massa, com seu contí-
nuo bombardeio de imagens, disseminadas pela publicidade, pela pro-
paganda e pelas mídias eletrônicas, com o intuito de manipular (ideo-
logicamente) valores, desejos e gostos para o consumo, o que acabou 
por exercer um poder muito mais integrador nas práticas educativas e 
culturais.

Nesse contexto, particularmente contemporâneo à “era da re-
produtibilidade técnica” (Benjamin, 1980), as fronteiras entre a cultura 
erudita e cultura popular se desfazem. Desse modo, 

A obra de arte e cultura “pós-auráticas” tem novas pos-
sibilidades de mobilização, contestação, articulação com 
o real, permitindo a crítica de um novo ângulo, não ne-
cessariamente alienado. Isso porque, nas novas condi-
ções de produção (mídias eletrônicas), a cultura e a obra 
pós-auráticas mudam também os hábitos de consumo, 
mudam a estrutura de percepção e assimilação do pró-
prio consumidor, modificam, com a própria mudança da 
forma de criação e produção da obra de arte, seu público 
consumidor. Por isso mesmo, a era de reprodutibilida-
de técnica da obra de arte possibilitou o surgimento de 
novas formas e conteúdos artísticos e culturais, outrora 
inimagináveis, substituindo – como foi o caso da foto-
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grafia, que torna obsoletos os retratos a óleo – formas, 
técnicas ou conteúdos artísticos tradicionais por outros, 
modernos, alternativos (Freitag, 1989: 61).

 Desta forma e de outra parte, sabe-se que a arte sempre gra-
vitou à margem do currículo escolar – mesmo diante da Lei 9394/96 
– e a sociedade cristalizou juízo de valor prévio de que esta não é tão 
necessária no ambiente escolar, pois o entendimento consolidado é o de 
que seus conteúdos carecem de densidade e utilidade para a vida prá-
tica, para a profissão, sendo, assim, diferente das demais disciplinas, 
como a matemática, a biologia, as ciências (física, química) e as línguas 
(português, inglês), consideradas “sérias”. Desse modo, os professores 
precisam, dia-a-dia,  justificar seu real valor e sua importância para a 
formação das crianças. Entretanto, sabe-se, também, que hoje, 

Os signos e os símbolos são veículo do significado e 
ocupam um papel na vida da sociedade, que é a que de 
fato lhes dá vida. O significado é utilizado, ou emerge, 
a partir de seu uso. (...) não é necessário fazer um ca-
tálogo para confrontar os signos em abstrato, mas sim, 
pela sua pesquisa em seu meio natural, para conhecer 
o mundo no qual os seres humanos olham, dão nomes, 
escutam e agem (Hernández, 2000:53).

 Nesse sentido, se no passado, na Idade Média, a igreja se uti-
lizou de imagens para disseminar sua doutrina e consolidar o pensa-
mento cristão no mundo ocidental, hoje, os que detêm o poder buscam, 
nas imagens, as configurações e representações simbólicas para “fixar 
sua visão da realidade”, impondo, com sua capacidade de persuasão, 
“sua representação da realidade” (Hernández, 2000: 43).

 Por outro lado, não se pode perder de vista o surgimento de 
um “mercado cultural internacional”, que se propaga no ocidente com 
a intenção de universalizar a cultura através de “uma nova e hege-
mônica cultura do povo”, produzida pelo marketing de massa e pelas 
tecnologias de comunicação (Efland, 1999), tais como o cinema, a mú-
sica popular, os esportes de maneira geral, a televisão com sua pro-
gramação e as informações eletrônicas veiculadas pela internet. Esses 
são os veículos (ideológicos) da “nova cultura” e que integram este co-
mércio internacional, em um condomínio de grandes corporações que 
manipulam interesses ideológicos e financeiros, com mais poder que 
os próprios Estados (Nações), pois afetam, diretamente, a subjetivida-
de social, assim, “as pessoas podem perder aspectos de sua identida-
de cultural tradicional” (Efland, 1999). A pedagogia imagética desses 
mecanismos para o consumo de produtos bombardeia a consciência 
humana, por isto, não se pode perder de vista o poder de sua força.

 Hoje, porém, a sociedade se vê imersa em um mundo saturado 
de imagens, símbolos e ícones da modernidade e pós-modernidade. A 
escola, por sua vez, não consegue se contrapor aos apelos sedutores das 
mídias eletrônicas audiovisuais, assim, os recursos instrucionais pre-
sentes nas instituições de ensino, como “audiovisuais, a comunicação 
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corporal do professor e sua retórica não” convencem (Meira, 1999: 133), 
pois utilizam essas imagens como se fossem neutras e inocentes. Enfim,

Vivemos a cultura do espetáculo que nos assombra ou 
encanta sem que muitas vezes saibamos como reagir, 
nas instituições educativas, diante da força de sedução 
ou de impacto que ela produz. A emergência da cultu-
ra imagística está exigindo uma nova forma de reflexão 
sobre a teoria e a prática pedagógicas, uma verdadei-
ra transformação da Pedagogia e dos cursos de licen-
ciatura, uma vez que essa nova linguagem não é mais 
tributária do domínio conceitual simplesmente, mas o 
determina muitas vezes. Como consequência, são aboli-
dos os cânones tradicionalmente aceitos: nas disciplinas 
passa a imperar uma crise dos referentes válidos, pois 
os antigos fundamentos da ação pedagógica se esvane-
cem frente a uma realidade oscilante, mutável e errática 
(Trevisan, 2002: 22-23).

Contudo, e ao que tudo indica, não há interesse de que se reserve 
um espaço, na estrutura curricular da educação escolar, para a decodi-
ficação desses produtos culturais, embora se tenha consciência de que 
as crianças, hoje, consomem esses produtos em seu cotidiano, muitas 
vezes, indefesos diante do “bombardeio” da indústria cultural.

Isto posto, nos mostra o quanto o ensino de arte é afetado por 
uma diversidade de fatores e interesses, colocando-o permanentemen-
te sob risco, apesar da eterna luta diária de muitos agentes sociais e 
culturais, pela sua manutenção, preservação e disseminação. Neste sen-
tido é prudente atentarmos para o currículo de arte, mesmo que em 
pequena porção, o que constitui o professor e em contraponto aquele 
por ele constituído. 

A construção do currículo pelo professor de arte em sala de aula nas 
escolas da educação básica

Assim como Sacristán (2000) e Ayala (1988) Chizotti & Ponce 
(2012: 35) enfatizam o quanto os “(...) educadores são interlocutores 
importantes na definição das políticas públicas de educação e na elabo-
ração das propostas curriculares.” De tal maneira que estabelece como 
um dos princípios norteadores de lutas e ações, não apenas a valoriza-
ção da “escola como espaço de convívio democrático e solidário”, mas 
também “os sujeitos envolvidos no processo curricular, especialmente 
os professores, cuja voz tem sido calada.” Neste sentido, “se o currículo 
ganha vida na prática pedagógica, ele será tão mais vivo quanto mais 
valorizados e qualificados forem os que lhe dão vida.”

Por estas razões, considerar a expressão dos professores egressos 
a este estudo é um exercício fundamental para relativizar as práticas 
efetivas de realização dos currículos em nossa realidade concreta do 
Curso de Artes Visuais da UEL, que, como regra, não olhar à Escola e 
ao Professor em seu território de ação, a sala de aula na escola. 
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As vozes de nossos Professores Egressos trazem, com certa clare-
za, o dimensionamento de como se constituíram enquanto docentes, no 
exercício da profissão e as relações possíveis com o currículo de forma-
ção, que em alguma medida pode ser fator balizador para repensarmos 
nossos currículos, principalmente, a partir de um olhar humilde para 
a escola e ao professor, para desta forma fazer emergir as reais neces-
sidades desses sujeitos às suas práticas pedagógicas e as possíveis au-
sências que ainda possam existir. Nesse sentido, as manifestações são 
unânimes para os egressos de todos os currículos estudados, a maior 
lacuna está na área de ensino, no trato com a didática, as metodologias, 
as práticas de ensino que não preparam os sujeitos para o exercício da 
profissão.

Pode-se dizer que existem relações entre os currículos: aquele 
formativo e o constituído pelo egresso, que se concretiza na prática 
educacional quando os professores levam a efeito os conteúdos vistos 
na universidade, em particular, nas áreas de História e Teorias da Arte e 
Poéticas Visuais. No entanto, os entrevistados relatam que a percepção 
dessa relação se dá depois de alguns anos de formação, mesmo assim 
necessitam fazer adaptações tanto no que se refere às limitações de es-
paço tempo, como em relação às metodologias, bem como às condições 
materiais. Neste momento percebem que o Curso não os prepara para 
trabalhar sob as condições postas pelos sistemas de ensino da educação 
básica. O que se pode observar pelos relatos dos Professores Egressos: 

É assim, eu acho que não há uma harmonia 
tão grande, porque muito do que você vê na 
graduação, você leva em prática a questão de 
História da Arte, só que lá você vê no nível de 
graduação e aí pra você sistematizar, tem que resumir 
ao nível do aluno do sexto ano, que é no que eu trabalho, 
então, há mais... o que você vê na graduação não é a 
mesma didática que usa depois no teu ano de atuação, 
então é um contraponto que existe [...]. Você tem que 
enxugar, tem que sistematizar muito aquilo, simplificar 
pra isto aqui, também, eu acho que é um campo de con-
flito, porque você não consegue cobrar o seu aluno que 
ele leve tão a sério o que a disciplina propõe. (Egresso 
XII)

 Nessa mesma direção o Egresso IV faz uma observação que faz 
muito sentido sobre a estruturação da grade curricular do Curso: 

Eu tive uma formação boa, mas como eu falei, compar-
timentada, não articulava muito, entendeu? Os profes-
sores, não sei, parece que assim, - eu vou dar a minha 
aula e pronto acabou – Lá na faculdade. É difícil a gente 
ter maturidade com a idade que a gente tem quando faz 
o curso, de relacionar na nossa cabeça. Porque quando a 
gente chegar aqui, a gente tem que relacionar. A gente 
tem que ver a totalidade do conhecimento que a gente 
adquiriu. E lá muitas vezes... na nossa imaturidade a 
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gente não consegue porque a gente é imaturo mesmo. 
Então, esses conhecimentos História da Arte I, Folclore, 
Arte Indígena, tudo separadinho, tudo separadinho... 
beleza. Mas separado, quando a gente chega aqui [na 
escola] com o aluno, a gente tem que articular tudo. [...] 
Como a gente vai exigir do nosso aluno se a gente não 
articula? (Egresso IV)

De igual modo o Egresso XII faz consideração semelhante ao 
apontar para uma característica do Curso desde sua implantação: 

[...] tinha que se aproximar mais as disciplinas, que se 
conversem no tempo de disposição dos anos, talvez uma 
disciplina que teve aqui no primeiro ano, seria melhor 
que fosse trabalhado lá no terceiro ou quarto ano. En-
tão tem sempre uma amarração entre essas linguagens, 
pra facilitar nossa compreensão e depois assumirmos na 
área de atuação. 

O currículo em grade tem, por princípio, a compartimentaliza-
ção dos conhecimentos, não permitindo o diálogo entre as disciplinas, 
muito menos entre as áreas que a compõem, deste modo, cabe ao aluno 
elaborar as sínteses e ao professor transmitir os conhecimentos. Neste 
contexto, as articulações que tanto reivindicamos para nossos currícu-
los não avançam. (Anastasiou, 2012)

Portanto, assim, chegamos ao momento de evidenciarmos o 
quanto os nossos currículos atuam desarticulados tanto em sua glo-
balidade quanto em relação às suas partes, pois quando o egresso en-
contra, em sua experiência e vivência, modo singular de ensinar aos 
seus alunos a história da arte e da mesma maneira as poéticas visuais 
adequadas ao nível de compreensão de seus alunos, o que não acontece 
na graduação, como reclama Egresso IV, ao dizer de sua imaturidade 
em não fazer as relações com os conteúdos das disciplinas e entre as 
disciplinas, ao ponto de confessar que não lembra de nada da História 
da Arte I, disciplina realizada no primeiro ano do curso.

 E na mesma direção Egresso XII, formação recente, ao sugerir 
que sejam desdobrados os conteúdos trabalhados no primeiro ano do 
curso, e que sejam vistos também no terceiro e quarto ano, assim como 
a História da Arte Afro e Africana alocada no quarto ano, passe para 
o primeiro ano para que possa dialogar com a história da arte que se 
inicia na pré-história. Então, isto nos mostra que é possível pensarmos 
um currículo globalizado, integrado ou articulado. Mostra, também, 
que nossos Egressos no exercício da profissão, à medida do seu amadu-
recimento profissional e ao constituírem seus currículos em sua práxis 
do dia a dia em sala de aula e nas conexões que estabelecem, demons-
tram ter condições de nos apresentar propostas inovadoras para o trato, 
não apenas do currículo, mas à sua essência: as disciplinas e as formas 
metodológicas adequadas às necessidades do Iniciante Docente. Nesse 
sentido, ficam evidentes ausências fundamentais, nos currículos estu-
dados, em relação ao exercício da profissão; e, ao mesmo passo, per-
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cebemos as contribuições de base significativas à formação de nosso 
Egresso.

Considerações Finais 

As narrativas dos Professores Egressos possibilitaram um espa-
ço para escuta de suas vozes, tornando-os protagonistas da construção 
de suas histórias profissionais no exercício da docência. E o diálogo 
estabelecido pelas entrevistas proporcionou profundas reflexões, tanto 
por parte do pesquisador quanto dos professores, pois fez emergir a 
memória às experiências e vivências do período acadêmico passado, ar-
ticuladas ao presente na vida cotidiana da sala de aula nas escolas. Para 
além da coleta de dados, estava o interesse pela percepção de cada um 
dos entrevistados sobre os currículos de sua formação e sobre aquele 
construído na ação pedagógica.

 No contexto dos currículos estudados, a partir da vivência de 
cada um dos professores egressos, observou-se, como em um espelho 
refletido as nuances em como os Egressos foram constituindo sua pro-
fissionalização e, por conseguinte, como a formação acadêmica foi se 
configurando no exercício da docência. E, ao se fazer a inversão desse 
cenário, ou seja, rebater a imagem refletida, vemos a nós mesmos, pro-
fessores dos professores, sujeitos protagonistas dessas histórias conta-
das em depoimentos e, por sua vez, identificamos como operamos os 
currículos formativos desde sua concepção à sua efetividade na vida 
educativa das escolas.

O exercício da docência, ante todas as dificuldades iniciais, trou-
xe aos sujeitos dessa pesquisa uma busca incansável pelo domínio do 
saber ensinar arte, para se desvencilharem das adversidades, impostas 
nesse campo árido ao ensino da arte, embora isso pareça paradoxal, a 
escola. Mesmo assim conquistaram seu espaço, ganharam autonomia 
para ensinar arte, fazer arte e mostrar à escola que arte é conhecimento; 
cumprindo assim os preceitos evocados por Isaac Camargo (1997): o 
professor de arte é o responsável pela produção, preservação, manu-
tenção e expansão da arte.

 Ao pesquisador desse estudo, que se aventurou nessa emprei-
tada ao investigar o campo do currículo, campo complexo, “território 
contestado” como diz Tomás Tadeu da Silva (1995), trouxe evidências 
que, com certeza, suscitarão novas pesquisas. As vozes dos egressos 
mostraram a premência do quanto temos que revisar nossas posturas 
diante do currículo em que atuamos, ao ponto de constituirmos uma 
identidade, objetivos claros e concisos, de modo a vencer o modelo 
tradicional de currículo ao qual assentamos, por um outro, condizente 
com a contemporaneidade.

O distanciamento da universidade em relação à escola, quando 
da consecução dos projetos curriculares, é real e é fato.  Entretanto, te-
mos de considerar que embora as reformulações estudadas, muitas ve-
zes, se perderem em discussões teóricas, em idealizações, onde cada um 
dos professores elaboradores acabam por defender um campo, ainda 
assim o currículo de formação, em alguma medida, atendeu aos anseios 
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do professor, pois os egressos manifestaram aspectos importantes, como 
as áreas de História e Teorias da Arte e Poéticas Visuais considerados 
como fundamentais no início da docência. E mesmo que estes anseios 
sejam concretizados com cursos complementares e de formação 
continuada, e na experiência do exercício da docência, o professor 
egresso acaba por construir um currículo próprio.

 Entretanto, ao ouvirmos os egressos afirmarem que a “facul-
dade deu a base para iniciar, para não se perder no ensino, mas foi muito difí-
cil”, podemos inferir que existem lacunas e o Curso de Artes Visuais da 
UEL, por outro lado, não contemplou seus anseios de modo satisfatório 
para o exercício da docência em uma sala de aula, o que configura, as-
sim, certo distanciamento das escolas.

 E verificamos, também, que o nosso curso não alterou a sua 
estrutura, desde a sua implantação, 1974, quando a matriz do Bachare-
lado em Belas Artes foi incorporado às matérias dos “conteúdos míni-
mos” da Resolução 023/1973, do MEC, para as Licenciaturas em Educa-
ção Artística. O ato de, simplesmente, transferir o plano curricular do 
bacharelado para o de uma licenciatura, mesmo que seja a arte o objeto 
de ensino, constituiu-se em um problema, principalmente, por não ter 
havido uma reflexão para a forma como esse objeto poderia se tornar 
numa ferramenta de ensino, “ensinável”. Facilitadora do aprender a 
ensinar.

Em resumo, queremos dizer com isso, que o currículo de forma-
ção inicial oferece uma preparação básica, mas não facilita as articula-
ções necessárias entre as áreas constituídas pelo currículo, ou seja, não 
facilita a efetivação de relações entre os conhecimentos específicos das 
poéticas visuais e história da arte com os conhecimentos provindos da 
docência, e necessários à docência no ambiente escolar.

Desse modo, fica muito clara a resistência preservada, nos cur-
rículos de formação inicial da UEL, em olhar à escola básica e efeti-
var uma formação para a docência. Os Egressos sabem fazer arte e não 
tanto o “como” ensinar arte. Os depoimentos nos apontam o quanto 
investimos na perspectiva da formação do artista do que na formação 
docente.
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