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Este artigo tem como objetivo problematizar a investigação realizada com os 

professores de Artes Plásticas na rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Buscou-se 

resgatar junto aos docentes a existência de práticas de ensino em consonância com os 

pressupostos da lei 10639/2003 que tornou obrigatório o ensino da História e da Cultura 

Africana e Afro-brasileira nas escolas.  

Este artigo é fruto de estudos teórico-práticos com ênfase na formação do professor 

de arte, fundamentado numa proposta de educação multicultural crítica, afinadas com as 

concepções apontadas por Mclaren(1999), desenvolvidas no corpo deste trabalho.  

O presente texto foi dividido em três partes: na primeira são tratados os aspectos 

teóricos que fundamentaram a pesquisa. Na segunda parte um breve relato do estudo de 

caso concretizado com os professores de Arte, suas relações com a lei 10639/2003 e os 

desdobramentos da pesquisa diante da realidade encontrada. Na terceira parte foram 

apresentadas sinteticamente a título de considerações finais, as principais diretrizes para 

a formação do professor de Arte em sintonia com os pressupostos da  lei 10639/2003. 

 

1. Perspectivas teóricas que fundamentam este trabalho: 

Com a necessidade de inserir o estudo da diversidade cultural no currículo escolar a 

partir da educação continuada dos professores, buscou-se no percurso da pesquisa 

sistematizar fundamentos para uma educação multicultural crítica no ensino de Arte. 

Estes conceitos são contextualizados a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação das relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana. 

. Bernard(2005), considera que a sociedade atual, trata a diversidade cultural como 

um clichê, numa perspectiva exaurida de projeto político. Para o autor a diversidade 

cultural envolve o conceito de singular. Também utiliza o termo cultural como 

antagônico de natural. Caracteriza ainda a diversidade cultural como elemento 

dinâmico. Sugere o autor que a diversidade cultural deveria deixar seu caminho de 

questão, para ser encarada como resposta aos problemas sociais. Por último o autor 

destaca a reflexão da diversidade cultural como um projeto que exige engajamento, um 
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projeto contra a mercantilização da diferença. Onde a diversidade não seja utilizada 

como ferramenta de propaganda para os grupos multinacionais.  

Para a fundamentação da inclusão na formação de professores de Arte coube 

analisar às diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e para o 

ensino de História e Cultura afro-brasileira em consonância com o conceito de 

Diversidade Cultural apontado por Bernard.  

(...) a necessidade de diretrizes que orientem a formulação de projetos 
empenhados na valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e dos 
africanos, assim como comprometidos com a educação de relações étnico-
raciais positivas, a que tais conteúdos devem produzir (2004 p.09).  

 
Esta intenção de transformação da educação brasileira que procura a valorização da 

história e da cultura dos africanos e afro-descendentes busca eliminar os fatores de 

exclusão das populações descendentes dos africanos que se proliferam desde o Brasil 

colonial. Ressalta-se que ao falar de afro-descendentes inclui-se todo aquele que 

descende biologicamente das populações trazidas para o Brasil no tráfico negreiro, 

como também os que possuem identidade afro-brasileira. Normalmente os afro-

descendentes encontram-se designados pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, como as populações que se identificam como negros ou pardos nas 

pesquisas realizadas pelo órgão. Encontram-se entre os níveis de menor escolaridade, 

mais baixa renda e menores salários, quando conseguem acessar os empregos. Sem 

desconsiderar as questões de moradia, alimentação e acesso a cultura. . Gomes e 

Martins (2004), apresentam relatos de experiências bem sucedidas de projetos 

afirmando direitos de acesso e permanência de jovens negros na universidade.  

No contexto das reflexões curriculares, ressalta-se a contribuição de Silva (1999a), 

Silva (1999b) e Moreira e Silva (2000) no sentido da análise do currículo escolar como 

instrumento de manutenção das desigualdades sociais. Cabe também destacar as 

contribuições de McLAREN (1997), acerca do currículo oculto, aquele que está 

colocado nas entrelinhas do saber, no modo de falar, olhar, referir-se ao Outro.  

. Passos, afirma que “A definição comum sobre racismo – entre a maioria dos 

autores, correntes e escolas de pensamento na atualidade – está sustentada no seu caráter 

ideológico, ou seja, é a imputação das características negativas reais ou supostas a um 

determinado grupo social (2002, p.55-47). 

 A escola reúne diversas ferramentas para propor mudanças deste quadro. 

Produzindo a partir da reflexão de seus profissionais, estratégias que ampliem a 

condição dos afro-descendentes dentro da sociedade na medida em que sejam educados 
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para orgulhar-se de seu pertencimento étnico. As Diretrizes Curriculares defendem o 

pressuposto de que é papel da escola desconstruir a representação de que o afro-

descendente tem como único atributo a descendência escrava, subalterna ou dominada . 

Candau demarca com precisão os desafios postos na reflexão e construção de ações 

que transformem a discriminação: 

Estes processos estão profundamente internalizados na sociedade brasileira, 
expressam-se através da pluralidade de linguagens, no plano simbólico, e 
das práticas sociais, e encontram-se carregados muitas vezes de 
ambigüidades e sutilezas, revestindo-se de grande complexidade. 
Compreender como se dão estes processos é condição imprescindível para 
desvelá-los, na perspectiva da construção de uma cultura dos direitos 
humanos (2003:18). 

 

No estudo desenvolvido, a autora situa o cenário brasileiro considerando a formação 

cultural do país a partir do mito das três raças, contribuindo para a consolidação de um 

cenário de “democracia racial” 2.  Persiste no imaginário social a idéia de um racismo 

amenizado pelas relações de amizade, o que na maioria das vezes dificulta a 

compreensão do fenômeno da discriminação de forma mais clara, produzindo um 

enfraquecimento das lutas organizadas. O mito da democracia racial no Brasil também é 

apontado como um elemento a ser combatido na escola no texto das Diretrizes 

Curriculares. 

Conceituando a escola como um espaço para a ampliação do sentimento de 

identidade cultural articulado ao projeto pedagógico o sentido de alteridade apontado 

por Sidekun, (2003). Neste âmbito a identificação da afro-descendência abrange não só 

os aspectos de características físicas como também os aspectos de identidade étnica. O 

texto das Diretrizes Curriculares considera que no Brasil para combater o racismo 

necessário utilizar as duas categorias: etnicidade e Raça, pois, o preconceito reconhece o 

afro-descendente principalmente por conta dos aspectos físicos. 

Poutignat e Fenart (1998), diferenciam raça e etnia como duas categorias distintas. 

O conceito de raça traz em si elementos da hereditariedade, de caráter natural, 

biológico. Por outro lado etnia é uma construção cultural e simbólica. A identidade 

étnica existe enquanto crença subjetiva, a partir de um sentimento de pertença que 

forma um grupo. “Como o acentua Hechter (1976), o grupo étnico para Weber é 

claramente uma construção social cuja existência é sempre problemática”(Poutignat e 

Fenart,1998:40). 

                                                
2 A idéia de “democracia racial”   foi construída a partir da configuração de proximidade entre brancos e  
escravos, pelo autor do texto “Casa Grande Senzala” .  
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A exclusão dos africanos e afro-brasileiros dos campos de trabalho nos processos 

pós-escravidão evidenciou a política de branqueamento racial a partir do imigrante. 

Azevedo (2004) situa que no ano de 1870 inicia a busca por imigrantes brancos para 

formar a futura nação brasileira, uma idéia de purificação da raça brasileira.  Ainda 

segundo Azevedo, a política de importação de imigrantes para o Brasil colocou os afro-

descendentes e os africanos libertos numa condição de extrema miséria. Não havia 

condição de competição entre africanos e afro-descendentes que viveram como 

escravos, com os imigrantes que vinham de outras realidades com condições de 

negociar a sua força de trabalho e com experiência de organização social. 

Na atualidade a sociedade brasileira tem ferramentas democráticas, construídas a 

partir das diretrizes para a educação, bem como o trabalho construído pelo Ministério da 

Educação para construir uma outra história de visibilidade do afro-descendente na 

escola e na sociedade. Os professores precisam estar aliados nesta grande tarefa 

educacional de incluir o direito a diferença na escola, assim como na sociedade 

Munanga e Gomes (2004), apontam elementos para uma melhor compreensão das 

transformações atuais da escola brasileira no que tange a inclusão.  

No cerne da problematização de uma identidade brasileira é necessário pensar 

sobre os aspectos colocados por Woodward (2000), quando a autora explicita que a 

identidade é relacional, à medida que o sujeito que se identifica, o faz, por aspectos 

simbólicos relativamente a outras identidades. Aspectos que são símbolos para um 

grupo podem levar a uma identidade. Ainda segundo a autora, dentro do aspecto de uma 

identidade nacional poderá haver diferenciações internas, de classe e de gênero. Os 

aspectos psíquicos também fazem parte da percepção da identidade, juntamente com as 

dimensões sociais e simbólicas.  

 Ainda que os livros de História da Arte tenham mostrado poucos estudos sobre o 

tema, sabe-se por meio de pesquisas que os artistas modernos europeus foram bastante 

influenciados pelo diferente, na Arte africana.. A produção artística brasileira de 

influência africana foi classificada como exótica e ou folclórica, conseqüentemente 

colocou estes estudos em segundo plano no país. 

Junge (2004), Ressalta que entre os artistas africanos não havia fronteiras entre as 

artes, não existia preocupação em dividir a sua produção artística em arte, belas artes, 

artesanato ou design, como a arte ocidental divide a sua produção artística.  

Diante da exuberância da produção artística africana ressalta-se que os viajantes 

tinham dificuldade de perceber a amplitude de significados que estavam postos nos 
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objetos, sua história no cotidiano. Esta falta de entendimento dos povos de outras 

culturas, dos códigos africanos, fez com que parcela deste patrimônio fosse seqüestrada 

de seu ambiente de produção e colocadas em museus sem nenhuma contextualização.                                                                                                           

 Os autores destacam também um aspecto já amplamente discutido por Geertz 

(1997) da necessidade de desprendimento do olhar. Buscando não utilizar os códigos 

ocidentais para analisar a cultura diferente, como se os códigos desta cultura já fossem 

desvelados a priori. Cabe ressaltar esta visão: 

Particularmente, temos tendência a projetar nossas categorias estéticas sobre 
objetos provenientes de outros continentes e de outras culturas. Esta 
assimilação é abusiva, pois imaginamos já termos compreendido o outro antes 
mesmo de nos deslocarmos as questões essenciais (Neyt e 
Vanderhaeghe,2000, p.35). 
   

Os Significados culturais dos objetos de produção artística africana serão 

decodificados na medida em que, constada à diferença, seja possível perceber as 

categorias que dêem conta da análise do outro. Construir mecanismos de reflexão que 

não aniquilem as diferenças, usando como parâmetro único à cultura do investigador. 

Neyt e Vanderhaeghe (2000), destacam argumentos para esta compreensão. O 

primeiro deles seria a percepção de que, para a cultura africana a produção de imagens 

está ligada à representação de uma categoria social. Desta maneira poderia ter um papel 

de mensagem educativa, humana, que algumas vezes pode estar ligada a um provérbio 

que pede um valor de conduta. Um desses provérbios vai marcar um traço interno entre 

os Yorubá que diz respeito às questões do olhar quando afirmam que: “ (...) ‘vêem 

através do nariz’ . Isto é, não vêem nada ou, melhor, não compreendem o que vêem”  

(Junge, 2004,p.27). Um segundo argumento propõe perceber, a África negra através de 

seus objetos, buscando uma relação com o cosmos, num sentido de transcendência, o 

que traz para si um sentido enigmático. 

Junge (2004), Outro argumento que complementa este pensamento destaca que para 

a África negra, os objeto artísticos são primeiramente um relato da história da cultura, 

de como os antepassados construíram sua trajetória. Estes relatos vão constituir-se por 

toda a trajetória da escravidão até os dias atuais, no que diz respeito a elementos 

simbólicos da cultura africana na arte brasileira.  

Ressalta-se que o ensino de Arte engajado na ampliação da compreensão da 

diferença na produção artística da humanidade pode utilizar-se dos fundamentos críticos 

do multiculturalismo, buscando a construção de um outro discurso sobre a Arte, bem 

como, outro papel para o africano e para o afro-descendente na história da Arte.   
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Considera-se que o debate acerca do multiculturalismo é bastante atual, o que requer 

certa cautela na definição dos termos a serem utilizados.  Gomes e Silva (2002) 

apresentam dados do ENDIPE3 que mostram que é a partir de 1990 que começam a 

surgir, no Brasil, os primeiros trabalhos na área inter ou multiculturalista. Silva (2000), 

argumenta que a temática do multiculturalismo e da diferença foi sendo incorporada nas 

pesquisas e políticas educacionais no Brasil, mesmo que de maneira periférica, até nos 

organismos oficiais. No entanto Silva (2000) aponta seu estranhamento em relação à 

falta de uma teoria da identidade e diferença.  

Hall (2003a) argumenta que nas ciências sociais o debate acerca da identidade passa 

por uma crise, pois as identidades firmadas como verdades, são questionadas 

socialmente. Defende que o discurso das identidades é usado também como ferramenta 

de manipulação dos grupos. Hall também caracteriza a identidade como elemento que 

se forma culturalmente, mostrando como na pós-modernidade o discurso de nação dá 

espaço para manipulação dos grupos identitários, como também, que a identidade 

cultural, concebida como identidade nacional está superada na concepção de unicidade. 

No sentido de debater o conceito de multiculturalismo Hall (2003b) argumenta 

fartamente que sua conceituação é bastante ampla considerando uma diversidade de 

significações. Fato este que na opinião do autor, já é relevante, pois amplia as 

possibilidades de concretizar um discurso inclusivo na medida que inclui os afro-

descendentes no debate social. 

Dessa forma a lógica multicultural requer pelo menos duas outras condições de 
existência: uma expansão e radicalização cada vez mais profundas das práticas 
democráticas da vida social, bem como a contestação sem trégua de cada 
forma de fechamento racial ou etnicamente excludente (praticado por outrem 
sobre as comunidades minoritárias ou no interior delas (Hall, 2003, p.83). 

 

 Construir essa democracia profunda registrada por Hall, bem como a contestação 

da exclusão, passa por formação de sujeitos críticos e posicionados, comprometidos 

com a transformação social e as condições de vida digna de amplos setores da 

população. A condição de sujeitos construtores de outras utopias sociais, não 

segregadoras e respeitosas com a diferença só é possível se houver uma escola diferente, 

uma escola de professores e alunos sujeitos, críticos e reflexivos.  

 

2. O Caso dos professores de Arte: desafios da inclusão: 

                                                
3 ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino. 
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Ressaltando as proposições das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para a Lei nº 10.639 de 09 de janeiro de 20034, surge a 

necessidade de propor ações que implementem propostas de formação de professores de 

Educação Artística, Literatura e História, no sentido de introduzir na escola os conceitos 

inclusivos. 

Para investigar a aproximação do professor de Arte com os fundamentos da Lei 

10.639/2003 realizou-se durante o ano de 2005 entrevistas5 com 15 professores de Artes 

plásticas da rede municipal de ensino. Inicialmente a expectativa da pesquisa era 

identificar o reconhecimento da lei por parte dos professores. Na seqüência buscar-se-ia 

observar um conjunto de seis aulas de cada professor que estivesse no ano de 2005 

trabalhando em sua prática com conteúdos da cultura e história da África. Porém ao 

iniciar as entrevistas percebeu-se que não havia aproximações suficientes entre os 

professores e os conteúdos propostos na lei 10939/2003.  

Necessitou-se redimensionar a pesquisa adequando-a as necessidades do grupo 

pesquisado. Foi produzido um diagnóstico destas necessidades que serão expostos na 

seqüência e um desdobramento do projeto de pesquisa para um projeto de pesquisa ação 

que está sendo desenvolvido no ano de 2006.  Nas respostas dos professores 

entrevistados ficou visível a falta de investimento na formação continuada dos 

professores de Arte por parte da Secretaria Municipal de Educação no que tange as 

Diretrizes Curriculares e a lei 10639/2003. 

   Cabe destacar que a rede municipal de Florianópolis conta com 25 escolas básicas 

que atendem crianças das séries iniciais até a oitava série do Ensino Fundamental. 

Somente nas escolas básicas existem professores com formação específica de Arte. Os 

concursos públicos para admissão dos docentes são realizados por área (plástica, música 

e artes cênicas). Esta ação da secretaria de educação garante que o professor atue na sua 

área de formação, sem ser obrigado a ministrar conteúdos de outras áreas nas quais não 

é habilitado. Barbosa (1988) mostra que na proposta de ação polivalente disseminada na 

lei 5692/71,“O professor tem que dominar não só conteúdos diversos, mas 

principalmente três diferentes linguagens, suas manifestações e materiais de 

representação em cursos de apenas dois anos, (...)”  (1988, p. 69). 

Mesmo que ainda não tenha contratado profissionais de todas as áreas, em cada uma 

das escolas, para que os estudantes possam ter acesso à diversidade de conhecimentos 

                                                
4 Esta lei altera a LDB nº 9394/96 
5 Coletaram os dados as licenciandas: Ana Maria Quadros, Jaqueline Dutra e Julia Rocha Pinto. 
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artísticos, a rede municipal conquistou uma qualidade maior na ação do professor de 

Arte que atua em sua área de formação. 

 No artigo 26, parágrafo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional fica 

definido que: “O ensino de arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 

diversos níveis da Educação Básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural 

dos alunos”  (Saviani:1997,p.171). Na formulação da lei a obrigatoriedade do ensino de 

Arte está presente, porém, não define o fim da polivalência, antiga reivindicação dos 

professores de Arte. 

Considerando as demandas existentes para o professor de Arte a partir da lei 

10639/2003 a primeira indagação, feita por meio de entrevista semi estruturada, aos 

professores de Arte teve como intenção identificar o nível de interação do professor 

com a referida lei. Que tipo de contato, quais cursos de educação continuada realizados, 

que atividades de formação partiram da Secretaria de Educação. Os depoimentos 

demonstram que não houve até o momento, investimentos na discussão e debates das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações étnico-raciais. Nem 

mesmo formação esporádica ou continuada no trabalho.  

Para resguardar a identidade do professor estes foram nomeados a partir de letras do 

alfabeto, assim o professor “I”  se manifestou acerca da utilização dos conteúdos em 

sala: “ Sim, trabalho muito com isso na dança africana. Os alunos adoram, se 

interessam muito. Muitas vezes fazemos rodas de leitura de textos e escolho textos da 

escravidão, o interesse é enorme” . Nesta fala é possível perceber que o estereótipo do 

afro-descendente no papel de escravo é reforçado, não há a preocupação em destacar os 

aspectos que estimulem a auto-estima do aluno, como por exemplo, os artistas africanos 

e afro-descendentes que se destacaram, os médicos, advogados, juízes e tantos outros 

personagens que foram fundamentais para a construção da diferença como um atributo 

positivo socialmente.   

Outro professor indagado acerca do uso dos conteúdos fundamentados nas 

Diretrizes Curriculares apontou que: “Somente uma vez com o Mestre Didi, quando 

expus os trabalhos dele, mas nada a mais (...)”  “H” . A falta de materiais numa 

perspectiva inclusiva acaba fazendo com que o professor tenha dificuldades em 

trabalhar com os artistas afro-descendentes, pois na maioria das vezes eles não 

pertencem ao contexto da arte institucionalizada.  No pequeno Dicionário da Arte do 

povo brasileiro no século XX a autora aponta a desqualificação sofrida pelos artistas das 
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camadas pobres, maioria de afro-descendentes que não tiverem tratamento adequado 

como seus pares da camada média e alta branca. Frota (2005). 

Na continuidade da análise das entrevistas cedidas pelos professores destaca-se a 

fala do professor “G”  quando ele diz “Não, pelo menos não assim diretamente. Às vezes 

num segundo plano, mas nunca objetivamente arte africana ou matéria desse tipo” . O 

professor “D”  em seu depoimento quando questionado se já havia introduzido 

conteúdos da Arte africana e afro-brasileira afirma que: “ Não, nem sei” . Estas falas 

remetem a inexistência de uma política sólida de inclusão na rede municipal de ensino 

para os professores de Arte e fomentam demandas de formação continuada, que ainda 

não foram atingidas.  

No discurso dos professores, existe a consciência das dificuldades que 

atravessam. Destaca-se a fala da professora “B”  afirmando que: “Nunca trabalhei 

focalizando somente a cultura afro-brasileira. Já trabalhei com máscaras, os alunos 

gostam muito. Outra experiência muito válida que fiz uma vez foi trazer uma roda de 

capoeira para dentro da sala de aula. Mas com certeza se eu tivesse mais embasamento 

eu adotaria o conteúdo em sala” . Quando levados a refletir sobre a situação o professor, 

na sua maioria, percebem a fragilidade de sua formação na área inclusiva, 

principalmente no que diz respeito ao ensino das Artes Plásticas.  

No momento atual os profissionais da área de Artes Plásticas privilegiam a Arte 

européia, como a única matriz formadora do pensamento artístico nacional. Na maioria 

das vezes a Arte européia e a Arte estadunidense são as únicas referências presentes, 

tanto na formação de professores quanto na prática pedagógica escolar. Isto acontece 

por existir um grande investimento por parte dos cursos formadores no âmbito da Arte 

americana e européia. Concentra-se neste eixo também a produção de material e a 

publicação de livros apresentando a Arte de outras culturas, para além da cultura 

dominante. 

No cenário da educação continuada ALARCÃO (2001), argumenta que a 

formação reflexiva do professor não passa tão somente pelo domínio do conteúdo, está 

articulada com a compreensão da realidade social, escolar e com os indivíduos que dela 

fazem parte. Neste universo a contribuição dos afro-descendentes na cultura, na 

economia, na política, na educação e na ciência é infinitamente mais importante do que 

apontam os livros didáticos e as práticas escolares.  

Muitas vezes, por força de uma formação fragmentada ou mesmo inexistente, o 

professor não conseguiu sozinho construir ferramentas de reflexão mais apuradas para 
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perceber os debates colocados na agenda social.  Como exemplo dessa realidade situou-

se o depoimento do professor “F”  quando afirma que: “ A escola não tem problemas 

quanto ao relacionamento de crianças brancas ou negras, por isso que não há por que 

se preocupar com esses assuntos. A cultura negra só é estudada a partir de momentos 

como carnaval e outras festas” . 

Cabe a escola a tarefa de ampliar a democratização do acesso aos conteúdos que 

dizem respeito à participação do afro-descendente na história do Brasil. Pois ainda 

persiste o preconceito no conteúdo escolar, onde na maioria das vezes o livro didático 

reitera os estereótipos presentes no imaginário social. Ensinando a história de forma 

crítica a escola poderá devolver na população brasileira, sentimentos de orgulho por 

seus notáveis, sem desconsiderar a participação do afro-descendente neste contexto. 

Outro aspecto a ser destacado no discurso do professor “F”  é quando este atribui 

a inexistência de conflitos entre brancos e negros, na escola. Este argumento conjetura a 

inexistência de um contingente expressivo de negros em Santa Catarina. Sobre este 

tema LEITE (1996) afirma, que os dados do senso que colocavam os negros como 2% 

da população apontam para um cenário de embranquecimento do Estado, bem como, a 

ampla propaganda acerca dos imigrantes em Santa Catarina..  

Mesmo não sendo possível dar conta da dimensão problematizadora das relações 

étnico-raciais na escola em Santa Catarina apenas neste trabalho, cabe destacar a 

necessidade de estudos mais sistemáticos sobre a produção da invisibilidade dos afro-

descendentes na escola catarinense.   

Como ferramenta de sensibilização dos professores de Arte da rede municipal de 

ensino, esta pesquisa tem como desdobramento um projeto de pesquisa-ação com a 

pretensão de articular uma formação continuada com vistas a preparar o professor de 

Arte para atuar frente aos desafios da inclusão na perspectiva da lei 10639/2003. Terá 

como ênfase o assessoramento destes professores para a construção de um projeto de 

trabalho voltado para a cultura afro-brasileira e africana, bem como, o acompanhamento 

da produção teórico-prática das aulas, dos materiais e do debate acerca dos desafios 

encontrados no cotidiano. 

 Pretende-se ao final deste projeto que os professores tenham construído um estofo 

teórico-prático que de a eles autonomia para a construção de novos projetos de trabalho, 

colaborando desta forma para que a escola trabalhe com a diferença numa perspectiva 

de alteridade.   
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3..A especificidade da formação do professor de Arte: diretr izes para a aplicação 

da lei 10639/2003 

Este terceiro item busca apontar como considerações finais diretrizes que 

contribuam para a formação do professor de Arte. Estes princípios destacam a formação 

do profissional crítico reflexivo capaz de administrar sua formação minimizando o 

distanciamento dos professores de Arte das Diretrizes Curriculares e a lei 10639?2003. 

 No caso específico do estudo realizado no Município de Florianópolis, o fato de 

encontrar os professores de Arte afastados da aplicação dos princípios da lei 

10639/2003 e de suas diretrizes, fez com que a pesquisa tomasse rumos diferenciados. 

Ao invés de registrar as experiências de ensino de Arte na perspectiva inclusiva, a 

realidade encontrada foi a de professores desinformados a respeito das proposições da 

lei. Eles próprios não se consideraram aptos a apresentarem alguma experiência de 

trabalho que julgassem de relevância. As raízes da criação da disciplina Educação 

Artística já apontam para uma fragilidade da área, que os professores de Arte tem lutado 

avidamente para superar. 

 Depois de uma trajetória de 36 anos de criação da disciplina de Arte existem 

muitas licenciaturas no país e também importantes iniciativas de outras instituições para 

alavancar a formação do professor de Arte.  Segundo Rosa (2004) entre as principais 

dificuldades encontradas pelo professor uma merece destaque por estar singularmente 

ligada ao debate acerca da implantação da lei 10639/2003. Trata-se da matriz teórica 

dominante nas Artes plásticas, produzidas na Europa e nos Estados Unidos, enfatizando 

a cultura branca, masculina e dominante na formação do professor. Esta evidência 

dificultou o alargamento do conceito de Arte inibindo o reconhecimento das 

manifestações artísticas de outros grupos culturais diferenciados.  

 O professor de Arte tem encontrado na Antropologia fonte para alimentar sua 

formação no que diz respeito à compreensão das Artes Plásticas afro-brasileiras. 

Munanga (2000) situa a Arte Afro-brasileira como aquela que possui alguns atributos de 

africanidade: “Entre eles menciona-se a forma ou o estilo; as cores e seu simbolismo; a 

temática; a iconografia e as fontes de inspiração, todos harmoniosamente articulados 

através do domínio de uma técnica capaz de dar corpo e existência a uma obra de arte 

autentica” . (2000,p.105). A partir da concepção de Kabengele Munanga acerca da Arte 

afro-brasileira é possível deduzir que os cursos de formação inicial de professores de 
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Arte necessitam trabalhar com os conceitos da Arte africana e seus desdobramentos para 

a Arte afro-brasileira. 

 Na realidade atual, as licenciaturas necessitam alavancar os princípios da 

autonomia do professor e da construção do professor pesquisador como indivíduo 

preparado para refletir sobre sua prática. No caso do professor de Arte Coutinho (2002) 

destaca a necessidade dos cursos de licenciatura propiciarem aos estudantes, juntamente 

com a fundamentação pedagógica teórico-prática, um mergulho no tema artístico como 

a linguagem, a reflexão do objeto artístico, do contexto da Arte e da sociedade atual. 

Neste sentido cabe ressaltar que a proposta de formação de professores está vinculada a 

princípios de educação inclusiva que possam sustentar as concepções de ensino de Arte 

vinculadas às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das relações Étnico-

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. 

 No princípio da inclusão do professor como indivíduo participante de sua 

formação cabe ressaltar que a atual LDB 9394/96 impõe escolhas que nem a formação 

inicial nem a continuada, de uma maneira geral, prepararam o professor para agir diante 

destes novos papéis na educação.  

O trabalho docente não é mais definido apenas como atividade em sala de 
aula, ele agora compreende a gestão da escola no que se refere à dedicação 
dos professores ao planejamento, à elaboração de projetos, à discussão 
coletiva do currículo e da avaliação. O trabalho docente amplia o seu âmbito 
de compreensão e, conseqüentemente, as análises a seu respeito tendem a se 
tornar complexas ( Oliveira,2003,p.33). 

 

 Diante da complexidade das transformações ocorridas na profissão de professor 

e na sociedade capitalista como um todo, é que surgem os novos desafios para a 

formação de professores. A ênfase na reflexão crítica capaz de preparar o professor para 

conhecer, refletir e propor alternativas, precisa estabelecer-se na formação inicial e 

acompanhar o professor no decorrer de sua trajetória. Deste modo preparando-o para 

perceber o entorno, suas características e as necessidades dos sujeitos.   

 Giroux E Mclaren (2000) destacam com veemência a falta de envolvimento 

social das instituições formadoras. Propõe um redimensionamento do olhar, uma 

mudança de linguagem, bem como, a construção de outras políticas de formação de 

professor que não enfatizem os discursos inócuos. “É tendo em conta esse entendimento 

que os programas de formação de professores podem se comprometer 

intransigentemente com questões de emancipação e transformação (...)” . Os autores 

ainda enfatizam os princípios da democracia e das relações com o Outro. 
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 Na formação continuada que segue a vida profissional dos professores cabe 

incluir também como diretriz, a conquista da autonomia do professor, sua ação como 

profissional reflexivo. Nesta categoria além do professor perceber a sua realidade, 

também edifica suas teorias e busca influir no contexto. Neste patamar o professor 

constrói situações de investigação, troca com seus pares e alunos, é participativo nas 

rotinas, fundamenta-se para compreender melhor, os fenômenos educativos. Paiva 

afirma que: “A formação cultural, o estudo crítico do contexto e a análise reflexiva da 

própria prática são os eixos que orientam a formação do professor”  (2003,p.58). 

 Na formação cultural do professor além dos aspectos técnicos referentes aos 

conteúdos de Artes Plásticas, cabe o estudo do modo de vida e das relações sociais 

construídas nas outras culturas diferenciadas. Insere-se neste caso uma ação 

interdisciplinar na formação do professor, considerando os aspectos antropológicos, 

sociológicos, históricos e políticos. 

 No caso das Artes Plásticas quando o professor apresenta para seus alunos a Arte 

européia e estadunidense como representação hegemônica da Arte, sem propiciar o 

estudo de outras culturas, o professor está afirmando as relações de poder, racismo e 

estigmatização e distanciando-se de uma política inclusiva.  

 Muitas vezes por preconceito ou interesses de grupos o professor que atua na 

escola básica foi excluído dos processos de construção, participação e de gestão da 

pesquisa. Mesmo quando na maioria das vezes tenha sido utilizado como objeto de 

estudo. Mais do que um produtor de conhecimento sobre sua prática, cabe enfatizar a 

necessidade de construção do perfil de pesquisador, colaborando para reverter este 

quadro de aplicador de teorias pouco deglutidas.   

Pereira (20002) incorpora conceitos de pesquisa como estratégia para construção de 

modelos críticos de formação docente. Inicia sua reflexão analisando a colaboração de 

outros autores: “Por exemplo, Cochran-Smith e Lytle (1993) definem ‘pesquisa dos 

educadores’  como uma ‘pesquisa sistemática e intencional realizada por professores 

sobre sua própria escola e sala de aula’”  (2002,p.13).  

As pesquisas realizadas por professores sobre sua própria prática, se por um lado 

dificultam o estranhamento em relação aos desafios postos na realidade, deslocando 

algumas vezes o objeto de estudo, por outro, registram a singularidade e os múltiplos 

olhares da realidade circundante. Por vezes, o próprio debate acerca dos resultados da 

pesquisa no contexto da escola pode favorecer a análise crítica sobre o trabalho 

realizado. No caso da pesquisa sobre a própria prática, o registro atento das atividades 
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construídas cotidianamente é fator fundamental para o rigor da pesquisa. Esta atividade 

ajuda na ampliação do compromisso do professor com sua ação pedagógica.  

Como último aspecto para tecer as considerações finais do presente trabalho 

reitera-se a necessidade de conviver com a Arte, tanto o professor, quanto o aluno. A 

vivência da Arte, atividade simbólica do ser humano, é universalmente presente em 

todas as culturas já registradas. Nenhuma delas conseguiu prescindir da produção e da 

fruição artística. Deste modo cabe ressaltar que o professor de Arte precisa vivenciar, 

experimentar, falar sobre Arte, para poder ensiná-la aos demais. Neste contexto da lei 

10639/2003 cabe ressaltar a necessidade de divulgação da Arte produzida sob a 

influência africana nos espaços de Arte institucionalizada. Deste modo os professores e 

alunos poderão ter ferramentas simbólicas para a educação do olhar para a diferença. 
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