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RESUMO 

 

Este estudo aborda os avessos docentes de quatro professoras de artes visuais no 

contexto da educação profissional a partir de suas histórias de vida. Para discutir variáveis das 

imagens docentes sobre o professor da educação profissional, investigou-se a docência no 

Instituto Federal de Goiás por meio de questões sobre: a) identidades de professoras de arte 

em uma escola de tradição tecnicista; b) processos formativos docentes em trânsito e em 

diferentes lugares a partir e além da escola; c) contextualização histórica das matrizes da 

educação profissional brasileira; d) diálogos entre o trabalho artístico e o trabalho docente 

como ações que se retroalimentam. Para as invenções metodológicas, voltou-se à pergunta: 

como uma investigação em arte me convida a experimentar arte e como essa produção 

artística se infiltra em um problema de pesquisa? Ao compreender a pesquisa em arte como 

uma narrativa de investigação, este estudo foi se construindo ao mesmo tempo em que 

contava sua história – um jogo metalinguístico que ganhou forma enquanto manteve um 

diálogo pedagógico consigo mesmo. Nesse sentido, chega-se a apontamentos como: a) crise 

de identidade do professor da rede federal; b) movimentos de tensão para o ensino de arte no 

contexto do ensino técnico; c) reafirmações e reconfigurações da colorização da educação 

profissional ao longo de nossas histórias; d) necessidade e urgência em pensar a prática 

docente em arte no âmbito da educação profissional; e) colegialidade como elemento 

indissociável para a formação do professor de arte; f) aproximação do trabalho (ou 

experiência) artística com o trabalho docente enquanto ação dialógica. Experimentou-se, 

dessa forma, exercícios arqueológicos para cavar as nossas e outras histórias para o 

entendimento e reconfiguração de nossa profissão, contribuindo para a constituição identitária 

e nossa diferença no interior da educação pública. 

 

Palavras-chave: Educação profissional. Ensino de artes visuais. Pesquisa artística. Gravura. 

Histórias de vida. 

 



ABSTRACT 

 

This study deals the averse teaching of four visual arts teachers in the professional 

education context from their life histories. In order to discuss variables of the teaching images 

about theprofessional education teacher, the teaching work of the Federal Institute of Goiás 

was investigated through questions about: a) the art teachers identities in a school of technicist 

tradition; b) the teaching training processes in transit and in different places from and beyond 

school; c) the historical contextualization of the Brazilian professional education matrices; d) 

the dialogues between the artistic work and the teaching work as actions that feed back. For 

methodological inventions, the issue discussed was: how does an investigation in art invite me 

to experiment the art and how this artistic production infiltrates in a research problem? By 

understanding the art research as a research narrative this study was built at the same time that 

it told its story - a metalinguistic game that took shape while maintaining a pedagogical 

dialogue with itself. In this sense, this study arrives in appoitments such as: a) an identity 

crisis of the federal network teacher; b) the tension movements for the art education in the 

technical education context; c) the reaffirmation and reconfiguration of the professional 

educationcolorization throughout our histories; d) the necessity and the urgency to think about 

the art teaching practice in the professional education scope; e) the collegiality as an 

inseparable element for the art teacher formation; f) the artistic work (or experience) 

approximation with the teaching work as a dialogical action. In this way, we experimented an 

archaeological exercise to dig our and other stories for the understanding and reconfiguration 

of our profession contributing to the identity constitution and our difference within the public 

education. 

 

Key-words: Professional education. Visual arts education. Printmaking. Life histories. Artistic 

research.  

 

 



RESUMÉ 

 

Cette étude traite du revers des enseignants de quatre professeurs d'arts visuels dans le 

contexte de la formation professionnelle à partir de leur histoire de vie. Afin de discuter des 

variables des images d'enseignement sur le professeur de la formation professionnelle, 

l'enseignement de l'Institut Fédéral de Goiás a été étudié par des questions sur: a) l'identité des 

professeurs d'art dans une école de tradition techniciste; b) les processus de formation des 

professeurs en transit et à différents places de l'école et au-delà; c) la contextualisation 

historique de la matrice de l'éducation professionnelle brésilienne; d) les dialogues entre le 

travail artistique et le travail d'enseignement en tant qu'actions qui se répercutent. Pour les 

inventions méthodologiques, la question se pose: comment une investigation dans l'art 

m'invite-t-elle à expérimenter avec l'art et comment cette production artistique s'infiltre dans 

un problème de recherche? En comprenant la recherche artistique comme un récit de 

recherche, cette étude a été construite en même temps qu'elle racontait son histoire - un jeu 

métalinguistique qui prenait forme tout en maintenant un dialogue pédagogique avec lui-

même. En ce sens, on arrive à des notes telles que: a) crise d'identité du professeur du réseau 

fédéral; b) les mouvements de tension pour l'enseignement de l'art dans le contexte de 

l'enseignement technique; c) la réaffirmation et la reconfiguration de la colorisation de 

l'éducation professionnelle à travers nos histoires; d) nécessité et urgence de penser à la 

pratique de l'enseignement dans l'art dans le cadre de la formation professionnelle; e) la 

collégialité en tant qu'élément inséparable de la formation de l'enseignant d'art; f) 

rapprochement du travail artistique (ou de l'expérience) avec le travail d'enseignement en tant 

qu'action dialogique. De cette façon, nous avons expérimenté des exercices archéologiques 

pour creuser nos histoires et d'autres pour la compréhension et la reconfiguration de notre 

profession, contribuant à la constitution identitaire et à notre différence dans l'éducation 

publique. 

 

Mots-clés: Enseignement professionnel. Enseignement des arts visuels. Formation des 

professeurs. Gravure.Histoires de vie. Recherche artistique. 
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1 APRESENTAÇÃOE OUTRAS 7 QUESTÕES 

 

 

 

O desenho que escreve, a escrita que desenha. O jogo poético imagem/palavra 

atravessa uma narrativa de investigação em que dois campos de interesse – processo criativo 

em artes visuais e pesquisa em ensino de artes visuais – se retroalimentam mediados pela 

ressonância de imagens e pelos sentidos de uma metáfora: avessos. Ambos são processos 

criativos e de pesquisa que se confundem, vivem a dois, definem-se e se complementam: um 

namoro, dois corpos, vários desejos. Expõem, assim, seus segredos.E dessa relação vem a 

seguinte pergunta:  

 

 

 

Há atração dos dois lados. O processo criativo a que me refiroéuma experiência 

artística em gravura
1
 que aconteceu ao mesmo tempo queum trajeto investigativo com 

interesse em histórias de vida de quatro professoras de artes visuais do Instituto Federal de 

                                                           
1
O processo criativo em gravura se deu em 2015, quando cursei a disciplina Tópicos Especiais em Poéticas 

Visuais: Gravura, ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual,da Faculdade de Artes 

Visuais– FAV, da Universidade Federal de Goiás – UFG. 
2
 A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológicaagrupa as seguintes instituições: Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; Centros Federais de Educação Tecnológica; Escolas Técnicas 
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Goiás – IFG, onde também sou professor. Nesta arena de pesquisa, não existe sentido na 

separação dos dois movimentos, pois um aconteceu em função do outro. Dessa forma, o 

exercício investigativo me permitiu pensar numa outra questão:  

 

 

 

Pesquisar a partir e mediado pela visualidade – e seus avessos – tem exigido de nós, 

professores/artistas/pesquisadores, arranjos metodológicos, bases epistemológicas, 

posicionamentos éticos, estéticos e políticos “[...] como alternativas daquilo que se considera 

como „investigação científica‟, de maneira que o rigor e as demandas não ficassem excluídos 

das formas de indagações que tratam de captar processos vinculados a diferentes formas de 

experiências” (HERNÁNDEZ, 2013, p. 40). 

Assim, desprendemo-nos, também, de outras narrativas tradicionais do investigar,a 

fim de permitirque nos localizemos e nos reconheçamos em nossa própria área de 

conhecimento, oportunizando pensar e fazer perguntas a partir dos lugares os quais criamos e 

nos representamos cotidianamente: nos ateliês artísticos, nas salas de aula, nos estúdios de 

design, bem como noutros espaços da arte e seu ensino, onde “[...] práticas de educadores e 

artistas tornam-se locais de investigação” (IRWIN, 2013, p. 28). Expandir os sentidos do rigor 

nos convida a repensar nossos projetos e a nos olhar como campo de conhecimento, no qual a 

arte, por sua natureza, pressupõe a experimentação como impulso criativo. 
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Perguntas sobre nós mesmos surgem dos enfrentamentos de nossas performances 

docentes (PEREIRA, 2013) e de outros profissionais da área. Neste jogo identitário, é 

possível lançar questões a respeito de como nos vemos e nos representamos na profissão de 

professores de artes visuais. E, a partir do exercício narrativo, temos a oportunidade de 

realizar umestudo de si e do outro de forma dialógica, “[...] onde nossas histórias sejam 

acolhidas como base de nossa própria aprendizagem docente” (HERNÁNDEZ, 2013, p. 26) – 

um arranjo que pode provocar desvios, conhecimento de si e mudanças pessoais/profissionais. 

Deste modo, a pesquisa em Arte e Cultura Visual vem deflagrando metodologias 

visuais (MARTINS, 2013) de professores/artistas/pesquisadores que, por sua vez, abastecem 

sentimentos de permanência e pertencimento dos lugares em quetrabalham e dos espaços que 

ocupam. Narrativas investigativas, ou pesquisas narrativas, vêm surgindo a partir de outros 

conceitos de rigor, diferentemente daqueles impostos por outras áreas do conhecimento e que 

já nos serviram de parâmetro e guilhotina para investigação no campo da arte. 
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Neste contexto de produção artística e acadêmica, entendo que a imagem não ilustra 

meu discurso, mas que minha voz surge a partir e mediado por ela. Imagem e texto cumprem 

um papel de construção de um conhecimento em que o visível e o verbal criam campos de 

tensões para minhas perguntas, considerando que a imagem pode ser um campo aberto para 

questionamentos, mas também de risco para se perder.Para problematizar estas questões, 

propus-me à experimentação de um processo artístico em gravura enquanto campo fértil (e 

minado),com intuito depensar caminhos e procedimentos para uma pesquisa em ensino de arte 

e, ainda, criar convergências entre o pensamento pedagógico, o artístico e o da curiosidade 

investigativa, visto queeste empreendimento situa-se no campo do ensino de artes visuais. 

Nesse sentido, narro um processo investigativo imerso em arranjos metodológicos 

que foram se desenhando e fundamentando no decorrer do processo. Primeiro, porque ao 

assumir a pesquisa qualitativa, entendida como “[...] uma ênfase sobre as qualidades das 

entidades e sobre os processos e os significados que não são examinados e medidos 

experimentalmente em termos de quantidade, volume, intensidade ou frequência” (DENZIN; 

LINCOLN, 2006, p. 23), a ordem que aqui se apresenta não corresponde à desordem de como 

tudo aconteceu. Segundo, porque, como falo do lugar do professor/artista/pesquisador, 

proponho uma reflexão através de algumas experiências – a prática vivida no ateliê de 

gravura, a docência em artes visuais e minha trajetória acadêmica de pesquisa – que se 

conjugam numa narrativa de pesquisa em Arte e Cultura Visual para pensar e sistematizar a 

relação arte/ensino com base no campo do visível. 

Há, portanto, duas principais instâncias que se cruzam neste processo. Uma macro: 

que permite fazer uma pesquisa fundamentada nocampo da arte, com instrumentos e matrizes 

oriundas do mergulho nela mesma, em diálogo com outros mergulhos, noutras áreas de 

conhecimento, enfrentando o que um processo artístico pode oferecer para um procedimento 

acadêmico-investigativo. Sendo assim, assumo, então, um lugar político de enfrentamento e 

deproponente de maneiras distintas de localizar a arte na arena investigativa. E outra micro: 

que, delimitadas, compreendidas e sistematizadas as fases de uma experiência artística, 

tenciona propor sua interlocução a um problema de pesquisa em ensino de artes visuais, 

entendendo a inseparabilidade das duas instâncias, que só tem força na coexistência. 

Traduzem-se as duas instâncias em dois movimentos que não aconteceram sob uma 

ordem cronológica, mas sob um trânsito investigativo de idas, retornos e contornos. Um 

movimento de experimentação e produção poética no ateliê de gravura, como disciplina 

ofertada pelo programa de pós-graduação da UFG. Outro, com base no estudo do avesso do 

Currículo Lattes de quatro professoras de artes visuais do Instituto Federal de Goiás que 
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atuam na educação técnica de nível médio
2
 em tempo integral, bem como na educação 

superior, através da imersão em suas histórias de vida contadas nas entrevistas 

narrativas.Avessosé, portanto, uma metáforausada para explorar o que se oculta e também as 

lacunas da autorrepresentação profissional via Lattes. 

Uma vez investigada a diversidade formativa das professoras colaboradoras e 

compreendidasas identidades “[...] multiplamente construídas ao longo de discursos, práticas 

e posições que podem se cruzar ou ser antagônicas” (HALL, 2000, p. 108), 

 

 

 

Finalmente, o avesso nesta narrativa de pesquisa aparece como imagem provocadora 

ao lidar com algumas perguntas sobre o Currículo Lattes:  

                                                           
2
 A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológicaagrupa as seguintes instituições: Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; Centros Federais de Educação Tecnológica; Escolas Técnicas 

vinculadas às universidades federais; Universidade Tecnológica Federal do Paraná; Colégio Pedro II. Os 

institutos federais fazem parte das instituições de educação técnica e tecnológica que ofertam a Educação 

Profissional e Tecnológica – EPT em três níveis: médio, através dos seus cursos de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio (cursos integrados ou subsequentes, em tempo integral ou parcial); superiores, através 

de seus bacharelados, licenciaturas e graduação tecnológica; e pós-graduação, em níveis de mestrado e 

doutorado. As nomenclaturas, que refletem as mudanças trazidas pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 – a LDB/96 – que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, são representativas daquele 

tempo e podem sofrer mudanças em seus empregos em função de novos programas trazidos por novas leis 

e/ou decretos. Entende-se que este documento, ao utilizar o termo Educação Profissional e Tecnológica, está se 

referindo tanto a cursos de ensino médio (técnicos) e a cursos superiores (cursos tecnológicos), além de outros 

programas temporários do governo federal. Os nomes, programas e modalidades de curso são extensos, outras 

vezes confusos, e neste estudo utilizarei: a) educação profissional para me referir a modalidades e programas 

de ensino de níveis básico e superior àformação humana técnica e tecnológica para o trabalho; b) ensino 

técnico para me referir à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, especialmente na modalidade 

integrada em tempo integral.  
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De um lado, avesso surge como uma metáfora para a produção artística em gravura, 

bem como uma imagem para pensar as trajetórias formativas das professoras colaboradoras 

para além de seus currículos, tendo em vistasuas histórias e desejos como elementos 

constitutivos de suas identidades. Por outro lado, a metáfora convida-me a pensar nos meus 

próprios avessos e a refletir sobre as viradas que esta pesquisa vem ocasionando em minhas 

formas de ser artista, professor e pesquisador. 

 

 

 

Para representar a engrenagem formada no percurso destainvestigação qualitativa, 

uma linha do tempo horizontal e reta, apesar de uma sequência de fatos inerentes a uma 

investigação, não daria conta da figuração das instâncias que me conduziram até este ponto do 

estudo. Por isso adotei uma linha ondulada na vertical, a fim dereduzir a fragmentação das 

etapas para gerar uma síntese gráfica unificada que sugere paridade e movimento entre as 

ações. 
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2 IMAGINAÇÃO 

 

Estaseção retoma alguns dos meus trajetos formativos, da infância à formação 

superior, destacando o papel da imagem como elemento fundamental em minhas formas de 

comunicação e produção. Apresenta, também, as quatro professoras colaboradoras e faz uma 

análise das matrizes da educação profissional no Brasil, do século XIX à contemporaneidade, 

destacando o processo de infiltração da cultura, do conhecimento e da força de trabalho dos 

negros no processo de colorização de nossas escolas para trabalhadores técnicos. 

Após a retomada histórica, para discutir a questão na atualidade, proponhoum 

“rastreamento” de publicações de importantes revistas e/ou periódicos brasileiros do campo 

da educação e da arte, em busca de palavras-chave
3
 que remetessem a trabalhos que 

abordassem arte e educação profissional como temas. Dos dados coletados nas revistas 

pesquisadas, foram construídos gráficos para uma compreensão do Estado da Arte da pesquisa 

em arte no campo da educação profissional, um exercício do olhar para os termos que 

sintetizavam os artigos, sem se ater aos conteúdos. 

Por último, apresento, sistematicamente, as faixas de pesquisa – análise do Lattes e 

entrevistas narrativas – cujo eixo constitui uma pesquisa artística. 

 

2.1 Imagem-pensamento:um arranjo infográfico 

 

Como professor/artista/pesquisador, a imagem atravessa meu pensamento e minha 

escrita. Investigo desenhando e escrevo criando sistemas visuais próprios de registros das 

leituras. Penso e me comunico através de gráficos, riscos, imagens, metáforas visuais, tabelas. 

Assim, a imagem nos meus textos não surge como ilustração, mas como jogo intelectual ao 

qual, sem ela, eu não alcançaria minha expressão. 

Nas legendas, ao usar imagem ao invés de figura, reafirmo a necessidade de se tratar 

a imagem na pesquisa em arte a partir de um campo semântico que lhe confira autonomia e 

valor.Desse modo, arranjos visuais aparecem sem legendas por seremconsiderados parte 

integrante e indissociáveldo texto e, em outros momentos, imagens surgem legendadas, 

cumprindo o lugar documental e dialógico na escrita.  

                                                           
3
Apesar de estar na segunda seção, este levantamento numérico foi realizado no período final do doutoramento, 

tomando, mais uma vez, as palavras-chavecomo instrumentos metodológicos, apesar de serem construções 

que se deram a partir da experiência artística em gravura, relatada na terceira seção, em seu item 3.3. 

Reafirma-se, contudo, os movimentos e as negociações entre os tempos e a produção de dados de uma 

pesquisa qualitativa, aparentemente estáticos e lineares em função da ordem da escrita, porém circulares e 

moventes durante seus processos.  
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“Esse menino é um artista!” Frase que ouvia, na minha infância, por causa dos meus 

desenhos e cartazes, das margens ilustradas nos cadernos, dos concursos artísticos que 

participei na escola, dos papéis e recortes de livros e revistas que colecionei. Na década de 

1980, quando fiz os primeiros anos do ensino fundamental, a televisão, as bibliotecas e as 

bancas de revistas eram os principais (ou únicos) repositórios de mensagens visuais para 

crianças. Se não fosse na biblioteca da escola, ou na Enciclopédia Barsa da vizinha, era no 

baú de madeira cheio de livros, feito pelo meu avô, onde buscava minhas referências visuais e 

textuais. O baú, que antes fora a caixa de enxoval do casamento de minha mãe, agora era 

nossa biblioteca, organizado por colunas de livros earquivosde nossa passagem pela escola ao 

longo dos anos. 

Algumas das minhas experiências estéticas fora da escola vinham da admiração dos 

objetos de madeira que meu avô, carpinteirosemianalfabeto, confeccionavasem nenhuma 

formação artística ou artesanal, apesar de dominar princípios geométricos para construir ralos 

de milho e queijo, tamboretes de couro de boi, pilões, colheres de pau e suas próprias 

ferramentas – uma delas, um compasso de 50cm, de madeira, que ele mesmo criou, sem 

nunca ter ouvido falar em geometria plana, mas que funcionava como instrumento de medida 

e composição da forma geométrica. Outra lembrança vem da minha mãe, que participava de 

uma comunidade religiosa e, com suas companheiras de irmandade, tinha a tarefa de 

confeccionar “lembrancinhas” para serem entregues em seus encontros. Minha casa, no 

interior de Goiás, funcionava como um ateliê de cortes, recortes, moldes, colagens, 

“escritagens” sobre papéis de variadas cores e texturas, com canetinhas que cheiravam a 

álcool, potinhos de plástico, pozinhos coloridos e brilhantes, tesouras que cortavam em 

ziguezague, papel crepom que virava flores e franjas, isopor que rangiam meus dentes quando 

cortados por estiletes,dos quais era proibido de chegar perto. E eu, criança, brincando no chão 

com os recortes que iam caindo daquela mesa gigante – hoje nem tão grande assim – e 

agraciado com as canetinhas que já estavam secando, desenhava sobre as sobras de papéis 

cortados, como silhuetas negativas das figuras que compunham os “fazeres especiais” 

(RICHTER, 2003) daquelas mulheres, um coração, uma nuvem, uma flor, um quadrado, uma 

estrela, uma cruz, um passarinho... 

Lembro-me, também, do cheiro da oficina de sapatos do meu pai, que passava o dia 

inteiro cortando couro, colando, lixando, costurando, martelando. Máquina de costura, couro, 

e seus farelos no chão, que pareciam algodão, sola, moldes de madeira no formato de pé, 

facas afiadíssimas, carretéis de linha e suas cores, cinza, preto, marrom, bege, ocre...Mas o 

desenho dos moldes de sapato, riscados diretamente sobre o avesso do couro, e aquelas 
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formas geométricas ocupando, economicamente, o espaço da pele do boi, com 

suasformasameboides, para mim, ficaram registrados na memória. 

Nas aulas de geografia, gostava de desenhar mapas. Nas aulas de matemática, 

diagramava as expressões de primeiro e segundo graus para que ficassem simetricamente 

bonitas no caderno. Nas aulas de biologia, desenhava a reprodução das células, a mitose, a 

meiose, o ciclo da vida, as folhas, os caules, os tecidos xilema e floema... Nos trabalhos 

escolares, a capa era o mais importante – a minha e a dos amigos e das amigas, que as 

encomendavam de mim. Em um dos trabalhos de história, criei quadrinhos para narrar a 

Roma incendiada por Nero.Nas aulas de educação artística, as cores primárias, secundárias, 

terciárias, o desenho com tons de cinza, o pontilhismo, a lembrancinha do Dia das Mães, o 

desenho cego. Ainda adolescente, no interior, virei especialista emescrever cartazes com as 

cores preto, azul e vermelha dos pincéis atômicos, ganhando meu dinheiro. Meu irmão mais 

velho fazia um curso por correspondência de Desenho Artístico e Publicitário, pelo Instituto 

Universal Brasileiro. Seus manuais também me serviam de material didático para lidar com a 

criação visual. Desenhei e vendi logotipos de escola infantil, de marca de roupa, participei de 

concursos de selos e de cartazes.  

Foram se constituindo assim, por essas e outras experiências estético-visuais da 

infância e adolescência, antes da formação superior, minhas formas de pensar, entender o 

mundo e me entender a partir delemediado pela imagem. Nesse contexto de intimidade com a 

imagem e a experiência estética do cotidiano, reverbera em minha escrita, pesquisa, docência 

e criação artística uma ordem gráfico-visual do pensamento, que compreendo e denomino de 

arranjo infográfico. A infografia, segundo Teixeira (2010, p. 33),  

 

[...] pressupõe uma narrativa, sendo que, neste caso, ela é construída a partir da 

inter-relação indissolúvel entre texto (que vai além de uma simples legenda ou 

título) e imagem que deve ser mais que uma ilustração de valor essencialmente 

estético, por exemplo, mas algo que tenha o propósito claro de contribuir para a 

construção e consequente compreensão plena desta narrativa.  

 

A imagem da página seguinte demonstra um exercício infográfico manual de aliar 

imagens e textos tendo como baseo processo investigativo em curso (uma colagem e 

“escritagem” em três folhas de papel no formato A3, emendadas) realizado no segundo ano de 

pesquisa. Esse foi um importante exercício, cuja organização do pensamento por meio da 

conexão imagem/texto me situou nos lugares dainvestigação, em que pude registrar 

impressões, sensações e ideias, mesmo que algumas (ou várias) delas tenham sido descartadas 

durante o percurso. E ilustra, então, a primeira tarefa de pensar a investigação pela 
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imagem,bem como de refleti-la infograficamente, um processo no qual ela – a imagem – 

torna-se arena de sentidos e mediadora de questões: 

 



30 

 



31 

Na infografia, imagem e texto estabelecem um diálogo indissociável que provoca uma 

“autonomia narrativa” da informação (TEIXEIRA, 2010, p. 61). Defino, assim, a organização 

da minha imaginação comoinfográfica,em que imagem e texto constituem uma linguagem 

indissociável, sem níveis hierárquicos, ocupando um espaço colaborativo para a construção do 

conhecimento e da transmissão da mensagem. Dessa forma, os textos a seguir, em alguns 

momentos,aparecem sob a forma de infográficos. Por esse motivo, são apresentados sem 

legendas e numeração, por serem conteúdos contínuos no corpo do texto ou,em outros termos, 

por constituíremminhas formas visuais de escrita e organização imaginativa do pensamento. 

 

2.2 Professoras colaboradoras 

 

Antes da proposta metodológica construída naseção 3, apresento, resumidamente, as 

quatro professoras colaboradoras, cujas impressões descritivas perpassam as seguintes 

instâncias: seus currículos Lattes; suas lembranças durante as entrevistas narrativas; e suas 

memórias do convívio de trabalho – uma vez que somos da mesma instituição de ensino. O 

percurso de cada umaé mais detalhado adiante, através da análise descritiva de seus 

respectivos currículos. Mesmo com atuação em cidades/câmpus diferentes, compartilhamos 

experiências em ações coletivas durante encontros, seminários, grupos de trabalho, pelas 

redes sociais, em visitas aos câmpus e, principalmente, no trabalho coletivo de cada comissão 

de organização do Festival de Artes de Goiás. 

O Festival de Artes de Goiás é um evento institucional, organizado pelos professores 

de arte do IFG com apoio da Pró-Reitoria de Extensão, e já teve quatorze edições (houve anos 

sem festival em função de corte de verbas, como aconteceu em 2016). Voltado principalmente 

aos alunos do ensino médio/técnico, o evento recebe professores e estudantes de outros 

institutos federais, bem como de outras instituições e da comunidade geral, para promover a 

experiência estética em artes visuais, teatro, dança, música, audiovisual e literatura. Acontece, 

geralmente, durante uma semana, na Cidade de Goiás, antiga capital do estado de Goiás, entre 

espetáculos de palco, de rua, performances, exposições, oficinas, fóruns, intervenções, 

palestras, entre outras atividades. Paralelamente, ocorrem encontros e seminários de 

professores de arte, onde se discute políticas para o ensino de arte, metodologias, expansão da 

oferta de cursos em arte nos institutos federais, entre outros assuntos. É um lugar de formação 

de professores e troca de experiências entre docentes e discentes de uma rede que conta com 
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644 câmpus em funcionamento no País, totalizando 38 institutos federais.
4
Vale ressaltar, 

conforme levantamento realizado no I Encontro de Professores de Arte dos Institutos 

Federais, realizado em 2016, na cidade de São Paulo, que o IFG tem o maior número de 

professores de arte do Brasil(60, aproximadamente), espalhados em seus 14 câmpus (não está 

contabilizado neste levantamento os professores de arte do Instituto Federal Goiano). 

 

 

 

Inicialmente, foram convidadas cinco professoras, mas, por dificuldades de 

agendamento e motivos pessoais, houve a exclusão de uma colaboradora. A escolha se deu 

por uma relação de proximidade profissional, uma vez que estivemos, em vários momentos, 

trabalhando em questões institucionais para o ensino das artes visuais no IFG. Em 

contrapartida, o engajamento dessas cinco professoras nas questões políticas do ensino de arte 

no IFG e seu envolvimento com a concepção e organização do Festival de Artes de Goiás 

foram fatores que ponderaram na seleção, resultando, finalmente, em quatro professoras
5
, 

mulheres com representatividade de área na instituição. 

                                                           
4
Dados da expansão disponíveis no Portal da Rede Federal. BRASIL. Portal da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica. Expansão da Rede Federal [on-line], 27 maio 2016. 
5
 As quatro professoras colaboradores, conforme o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, 

exigido e protocolado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás – CEP/UFG, 

concordaram em exibir e divulgar seus nomes, bem como documentos fornecidos por elas e suas imagens. 
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2.2.1 Professora colaboradora Ana Rita e Silva 

 

A Prof.ª Ana Rita, nascida na Cidade de Goiás - GO, é licenciada em Artes Visuais 

(1999-2002) pela Universidade Federal de Goiás – UFG. Fez mestrado em Educação (2011-

2013) na Pontifícia Universidade Católica de Goiás– PUC-GO, com tema voltado à leitura de 

imagens e suas relações com a teoria do ensino desenvolvimental. Atualmente, faz doutorado 

em Educação na PUC-GO e encontra-se em período de licença para formação docente. 

Ingressou no IFG como professora de artes visuais em 2012, com lotação no Câmpus Cidade 

de Goiás. Antes do ingresso na instituição, com regime de trabalho em dedicação exclusiva, 

foi professora da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura do estado de Goiás (no interior e 

na capital), com atuação no Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte. Teve experiência 

como tutora na Licenciatura em Artes Visuais, modalidade a distância, na Faculdade de Artes 

Visuais – FAV/UFG. 

Ana Rita é goiana e passou sua infância na zona rural da Cidade de Goiás. Antes da 

graduação, concluiu sua formação básica na Educação de Jovens e Adultos – EJA. No 

contexto das políticas de formação de adolescentes e adultos das décadas de 1970 e 1980, fez 

o curso de formação em nível médio, chamado Projeto Lúmen, que tinha como objetivo 

habilitar professores para o magistério nos quatro primeiros anos da educação infantil. O 

curso foi ofertado na modalidade a distância, na década de 1980. Depois de tornar-se 

professora, também atuou em escolas públicas da zona rural. Ao vir para a capital de Goiás, 

ingressou na rede estadual de ensino como professora de artes visuais para a educação básica. 

Através de sua produção registrada no Currículo Lattese dos relatos durante as 

entrevistas narrativas, fica evidente seu interesse pela leitura da imagem na escola, tema que 

se vincula aos recortes de sua pesquisa. No Ciranda da Arte, umprograma da Secretaria de 

Educação, Cultura e Esporte de Goiás – Seducepara a formação continuada de professores de 

arte, realizou trabalhos voltados aos seguintes temas: leitura de imagens, educação e cinema, 

professor/artista, cultura visual. Apesar de ser uma artista que desenha e pinta, constam 

apenas dois registros artísticos em seu currículo, no item Produção Artística e Cultural. É 

atuante na organização do Festival de Artes de Goiás do IFG e participante de outras edições, 

antes mesmo de seu ingresso na instituição. 
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2.2.2 Professora colaboradora Elza Miranda 

 

A Prof.ª Elza Miranda, nascida no Distrito Federal, é licenciada em Educação 

Artística – Artes Cênicas (2000-2005) pela Universidade de Brasília – UnB. Ainda nesta 

instituição, fez Licenciatura em Educação Artística – Artes Plásticas (2004-2008) emestrado 

em Arte (2006-2008), com tema voltado aos processos corporais infantis/cena da criança. Do 

grupo de quatro colaboradoras, é a única que ainda não ingressou no doutorado e encontra-se 

em atividades docentes normais. Estava em período de licença-maternidade quando concedeu 

a entrevista narrativa. 

Ingressou no IFG como professora de artes visuais em 2010, com lotação no Câmpus 

Anápolis. Antes de seu ingresso na instituição, teve vasta experiênciacomo professora de artes 

cênicas e artes visuais na Escola Rural (Corumbá - MS); na Licenciatura em Artes Cênicas da 

Faculdade de Arte Dulcina de Moraes (Distrito Federal); como tutora a distância da 

Licenciatura em Teatro, modalidade a distância, ofertada pela UnB no polo Acre; professora 

do Colégio Salesiano de Santa Teresa, em Corumbá; e estagiária da Escola Parque, em 

Brasília - DF. 

Em seuLattesse apresenta como pertencente às artes plásticas, às artes cênicas e ao 

teatro, deixando claro seu deslocamento entre as artes visuais e as artes da cena – teatro e 

dança. Apesar de ser professora de artes visuais no IFG, percebe-se uma contaminação do 

teatro em suas produções e docência, bem como a preocupação com as articulações culturais 

locais da cidade de Anápolis, discutidas em projetos de pesquisa institucionais. A docente 

também é atuante na concepção e organização do Festival de Artes de Goiás do IFG, cuja 

edição de 2015 foicoordenada por ela. 

 

2.2.3 Professora colaboradora Lídia Leal 

 

A Prof.ª Lídia Leal, nascida em Belém-PA, fez Licenciatura em Educação Artística 

na Universidade Federal do Amapá-AP (1998-2001), especialização em Docência do Ensino 

Superior, no mesmo estado (2003-2005),e mestrado em Cultura Visual na Universidade 

Federal de Goiás (2007-2009), realizando uma pesquisa etnográfica sobre imagens Cunani e 

Maracá, na região amazônica. Em 2015, quando me concedeu a primeira entrevista, cursava 

doutorado em Educação na PUC-GO, fato não informado em seu Lattes.Depois,migrou para o 

doutorado em Educação na Universidade de Campinas – Unicamp.  
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Ingressou no IFG como professora de artes visuais, em regime de dedicação 

exclusiva, em 2009, no Câmpus Uruaçu. Hoje, apesar de estar de licença para estudos de 

doutoramento, encontra-se lotada no Câmpus Goiânia Centro (antiga Escola Técnica Federal). 

Foi professora substituta, entre 2004 e 2006, na Licenciatura em Artes Visuais da 

Universidade Federal do Amapá e na Educação Básica na Escola Verde e Verde, em Macapá. 

Desde criança, teve envolvimento com arte, experiências em dança, teatro, música e 

artesanato. 

Dentre os temas de interesse/atuação presentes em seu currículo, estão arte e 

educação visual – estudo de imagem; poéticas de ensino, cotidiano, saberes e fazeres 

docentes; história da arte, arte contemporânea, identidade, stop motion, diversidade sexual, 

ação performática. Durante a primeira entrevista narrativa, demonstrou interesse em inserir as 

discussões em torno da arte contemporânea no currículo do ensino médio, como fica definido 

em alguns de seus trabalhos registrados no Lattes. É evidente, também, seu envolvimento com 

a performance ao participar de cursos e atuar como performer. Gênero, identidade e 

sexualidade também são tópicos presentes em seus registros e depoimentos. Além disso, é 

atuante na concepção e organização do referido Festival de Artes de Goiás. 

 

2.2.4 Professora colaboradora Mônica Mitchell 

 

A Prof.ª Mônica Mitchell, nascida no Rio de Janeiro - RJ, concluiu sua graduação em 

Licenciatura em Artes Plásticas na Universidade Federal de Goiás (1995-1998), mas iniciou 

seu curso, Licenciatura em Educação Artística, na Faculdade Objetivo, em Natal-RN. Antes 

da graduação, fez Técnico em Magistério em Porto Velho - RO, especialização em Formação 

de Professores na PUC-GO, quando apresentou a monografia sobre a Semana de 22 e suas 

relações com o ensino de arte, em 2000, emestrado em Cultura Visual na Universidade 

Federal de Goiás (2004-2006)sobre o modernismo brasileiro e o ensino de arte. Atualmente, 

faz doutorado em Arte na Universidade de Brasília e investiga a formação de professores de 

artes visuais e seus cruzamentos com a cultura visual.  

Dentre as quatro colaboradoras, é a que mais tem experiência docente, 

principalmente na educação básica, por causa de suaatuação no ensino municipal e estadual 

em Goiânia. Ingressou no IFG como professora de artes visuais, em regime de dedicação 

exclusiva, em 2009, com lotação no Câmpus Inhumas. Desde 2001, tem registros de atuação 

como professora substituta na Universidade Estadual de Goiás – UEG, no Instituto Federal de 

Goiás (na época, ainda Centro Federal de Educação Técnica e Tecnológica – CEFET) e na 
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Faculdade de Artes Visuais da UFG. Foi professora convidada na Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás e atuou como tutora na Licenciatura em Artes Visuais, modalidade a 

distância, na UFG.  

Seus temas de trabalho e pesquisa variam entre cinema e artes plásticas; 

levantamento de artistas plásticos locais; cinema, cultura visual e juventude; cultura visual e 

formação de professores; educação infantil. A educação infantil é tema frequente em seus 

registros. É também atuante na concepção e organização do Festival de Artes de Goiás e 

foicoordenadora do evento em 2013. 

 

2.3 O que é importante para o Lattes? 

 

No universo acadêmico, há trabalhos investigativos voltados à representação de si, 

como os memoriais profissionais, em que um candidato a uma vaga, geralmente a de 

professor, conta sua história ou recortes de vida relacionados à sua profissionalização. Maria 

Conceição Passeggi (2017, p. 99) chama estes procedimentos de “narrativas institucionais” e 

considera o processo de escrever um memorial acadêmico um “[...] espaço-tempo de tensões 

contraditórias, pois se baseia na „escrita aparente dos outros‟ (os que fazem a instituição, pois 

é para eles que se escreve) e na „miríade de expectativas‟ que foi recolhendo sobre a cultura 

universitária na qual está imersa ou pretende ingressar”. 

Nesse sentido, fica evidente o jogo da autorrepresentação e recepção da imagem-

mensagem, haja vista queos memorais são instrumentos valiosos de duas faces: primeiro, 

porque o exercício de escrever sobre si é, ao mesmo tempo, reflexivo, cognitivo e de 

concatenar ideias e fatos, além de provocar novas perguntas; segundo, pois os memoriais 

constituem um autêntico material de pesquisa, capaz de friccionar movimentos entre 

burocracia, competição, vaidade e competência acadêmicas.  

Menos orgânicos que os memoriais acadêmicos são os currículos Lattes. Com outro 

formato, outra diagramação e não menos expositivo, o Lattes tem um caráter técnico, diretivo, 

mensurável e limitador, porém abre brechas para imersão pessoal como, por exemplo, no 

texto que descreve a representação do usuário. Este perfil textual, ao lado do visual – o avatar
6
 

– pode ser gerado automaticamente por um sistema que privilegia uma hierarquia da 

informação e produz um texto técnico, ou ser elaborado pelo usuário, de forma livre, 

                                                           
6
 Processo de transformação de uma coisa ou pessoa, na aparência, na forma, no caráter etc.; metamorfose, 

mutação, transfiguração. Em informática, consiste na imagem que se usa para se representar nas redes sociais. 

AVATAR. In: DICIONÁRIO Michaelis. 2017. Uol online. 
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maslimitada. Há um protocolo na Plataforma Lattes
7
 que informa: O que pode e o que não 

pode? O que pega bem? Como poderão entender isso? Afinal, o Lattes também é um 

instrumento avaliativo, passa pelos olhares de bancas de concurso e dos mais diversos editais 

institucionais. O olho avaliador observa quemo atualiza de forma gradual e esgotante, com 

artigos escritos, trabalhos apresentados, monografias, dissertações e teses lidas, produções e 

exposições artísticas, eventos organizados, trabalhos técnicos, orientações, etc. Por um lado, 

esta ferramenta, injustamente, sintetiza um complexo de vida/trabalho em formulários 

formatados, muitas vezes incongruentes com as diferentes áreas. Nesse sentido, a construção e 

a reformulação dessaplataformasão, também, reflexo das lutas de áreas, como,por exemplo, as 

Artes, que se reinventaram ao longo do tempo sob o esforço de se enquadrar em fichas de 

preenchimento elaboradas e estruturadas a partir de um discurso científico hegemônico. Por 

outro lado e aos poucos, essas “fichas de preenchimento” vêm abrindo caminhos mais justose 

coerentes, mas ainda insuficientes para o registro de nossas produções. 

Para dar um exemplo, durante muito tempo não havia lugar para as produções 

artísticas, que sambavam entre nichos programados para áreas epistêmica e tecnicamente 

distantes da nossa. Como vestir um número maior ou menor de calça, a sensação era a de que 

“aqui não me cabe” ou “algo aqui está sobrando”. Reflexo de um enfrentamento de áreas e de 

muito trabalho.Para constatar que as artes, como sempre, foram meio de conhecimento e 

produção, a Plataforma Lattes já dispõe de nichos de preenchimento que nos contemplam, tais 

como a) Produções – Outra produção artística/cultural – Artes cênicas – Música – Artes 

visuais – Outra produção artística/cultural; b) Produções – Partitura musical; c) Produção 

técnica – Manutenção de obra artística; d) Educação e Popularização de C&T – Artes visuais 

– Artes cênicas – Música – Outra produção artística/cultural; e) Eventos – Organização de 

eventos, congressos, exposições, feiras e olimpíadas.  

Já ouvi de uma professora que “o Lattes é o nosso Facebook”. Sem interação e 

recursos audiovisuais, a plataforma cumpre função parecida: a da autorrepresentação. E como 

toda forma de representação envolve elaboração estética e conceitual, o Currículo Lattes é, 

além disso, uma das instâncias instrumentais que formam o grupo desta Pesquisa Narrativa 

envolta em histórias de vida, cujasentrevistas narrativas foram concedidas nas casas de cada 

uma, individualmente, em horário agendado. Uma conversa à mesa ou no sofá, com pausas, 

cafés,e osLattes das entrevistadas impressos e postos à vista para consulta, mais minha do que 

                                                           
7
A Plataforma Lattes é um repositório administrado pelo Ministério da Educação, através do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, onde qualquer estudante pode se cadastrar e formatar 

seu currículo de acordo com os padrões e políticas de formação acadêmica no Brasil. 
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delas, serviam-me de roteiro, pois já estavam lidos, riscados, marcados com interrogações e 

numerações. O telefone celular gravava a conversa e, antes que começasse, era feita a leitura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, documento exigido pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa – CEP da UFG. Após a assinatura, o play dava início ao diálogo. 

Numa das entrevistas, ao ser questionada por que determinada experiência de 

vida/profissional não estava registrada em seu currículo, uma das professoras colaboradoras 

lançou a seguinte pergunta: “O que é importante para o Lattes?” Ficamos, naquela ocasião, 

pensando sobre a provocação e a necessidade ou não de incluirmos ou excluirmos 

determinadas informações na rede digital de currículos acadêmicos. Por que incluímos e por 

que excluímos?A indagação apareceucomo outras naturais em uma pesquisa qualitativa, tendo 

como base algumas determinações da plataforma em nossas vidas, privada e profissional – 

como se fosse possível fazer esta distinção.  

O avesso, metáfora que surgiu por intermédio das provocações, diálogos e tensões 

críticas durante a disciplina Visualidades Populares, cursada em 2014, com a Prof.ªDr.ª Leda 

Guimarães, tornou-se elemento catalisador de sentidos para a pesquisa, revelando nuances 

investigativas até chegar no paralelo Currículo Lattes/embalagem docente. Ou ainda: produto 

docente, mercadoria docente, um “produto interno bruto” que mensura e classifica a produção 

docente, com altas e baixas no ranking da concorrência acadêmica para justificar méritos, 

autorizações, premiações, etc. 

 

 
Imagem 1 – Avessos. Imagem escolhida como mediadora das discussões e posições durante o curso  

da disciplina Visualidades Populares, no primeiro semestre de 2014. Fonte: Google Imagens. 
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O que há no avesso dessas embalagens? O que há no avesso de nossas embalagens 

docentes? O que o avesso do Lattes pode ocultar e, ao mesmo tempo, revelar? Preenchê-lo é 

um ato vicioso?Procedemos e produzimos de acordo com suas diretrizes como uma ação 

antecipada de como isso será registrado na plataforma – ou nos perguntando “em que lugar 

cabe isso?”Sobre esta questão da adequação e do aproveitamento do que se produz para o 

campo da Arte, por exemplo, as reclamações de artistas/professores/pesquisadores sobresuas 

dificuldades em se adequar ao sistema – onde e como registrar – geraram, hoje, na Plataforma 

Lattes, o que se denomina “outra produção artística/cultural”, sendo que “outra” vem depois 

de “produção bibliográfica” e “produção técnica”, consideradas, talvez, mais importantes ou 

nobres para áreas de conhecimento consolidadas. “Outra” também se refere às produções em 

artes cênicas, música, artes visuais e outra produção artística/cultural.  

Que outras produções não cabem no currículoou não têm lugar específico nele? 

Naquela ocasião em que a professora colaboradora levantou a pergunta (“O que é importante 

para oLattes?”), eu a provoquei porque não havia registrado seu curso de técnica em 

Magistério, em nível médio. Então, ela fez uma pausa e questionou a relevância das 

produções para a plataforma. Adiante com a entrevista, em outro momento, ela disse: “uai, 

será que isso é relevante, as pessoas querem saber se você fez um curso Técnico em 

Magistério?”Ora, para mim, pesquisador de sua trajetória de vida profissional, seria muito 

importante saber que hoje uma professora de artes visuaisdo IFG tem uma trajetória longa 

com a educação, desde sua formação básica, que preparava, naquela época, professoras 

técnicas para atuarem nas séries iniciais da educação infantil.Não há como descartar nuances 

profissionais entre o intervalo de tempo de uma professora da educação técnica que também 

teve uma formação técnica. Ainda em outro momento, ao ser questionada por que não inseriu 

determinada informação, a entrevistada responde: “eu não vou colocar porque, talvez, não 

seja bem visto ainda”.  

Desse modo, a representação profissional no Lattes parece estar sujeita às imagens 

que outros olhares formarão a respeito do que e de como está registrado,como acontece nas 

redes sociais: viver, registrar e postar para a audiência, para a recepção. Ser bem visto implica 

“como estou na fita”?Como é a vida sob esta capa à vácuo que nos aperta e nos oferta a partir 

de uma tabela final dos números de nossa produção? Produzir na academia tem sido 

sufocante, mais que prazeroso.É necessário cumprir metas, manter programas, apresentar-se 

bem, como num rótulo, a uma banca de concurso. E neste exercício de síntese da 

vida/profissão, os avessos pessoais ficam ocultos, timidamente representados no currículo ou 

mesmo descartados, como o caso do curso Técnico em Magistérioda referida professora.  
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Para citar mais um exemplo destas omissões no Lattes, outra docente, ao se defrontar 

com as mesmas questões levantadas com a anterior, respondeu-me: “porque não entrou no 

Lattes? Porque,pra mim,Lattes é para um profissional acadêmico e eu não tinha nenhuma 

intenção de dar aulas na educação infantil. Então, pensei: „não preciso registrar isso‟”. Seu 

depoimento revela um poder de exclusão na plataforma, uma vez que, no contexto do ranking 

de produção – citações em jornais e revistas científicas, números de páginas, números na 

tabela final –, a imagem que o sistema de currículos projeta é de uma classe de professores, 

em sua maioriamestres e doutores, ligados às universidades e aos institutos, o que cria uma 

hierarquia da produção intelectual e ao mesmo tempo aparta quem atua em outros níveis ou 

modalidades da educação. Nessa perspectiva, os usos da Plataforma Lattes conseguem fazer a 

integração e a democratização das possíveis diferenças de atuação docente em suas diversas 

modalidades? 

Questões como essa, apesar de atravessaram outros problemas da pesquisa, como a 

construção de identidades docentes de professores de artes visuais no contexto da educação 

técnica, não foramrespondidas aqui, pois, mais importante que as determinantes tensões 

políticas representadas na Plataforma Lattes são os jogos de sentidos que construo através de 

seus avessos, na tentativa de vasculhar outras informações da formação docente além 

daquelas formatadas no sistema e sujeitas a critérios de registros, preenchimentos de 

formulários, ou seja, à obediência de um modelo regulador para a representação da produção 

do conhecimento.  

Em minha dissertação de mestrado, ao discutir identidades docentes no contexto da 

formação de professores de artes visuais na modalidade a distância, desenvolvi o conceito de 

“imagem tecno-humana”, referindo-me às ações de quem utiliza os ambientes virtuais de 

aprendizagem para a mediação.“Ou seja: o resultado de uma ação/pensamento que, ao ser 

construído, passaria por alguns filtros (diferente da oralidade da sala de aula convencional, em 

que a construção do pensamento é instantânea à sua exposição)” (GUIMARÃES, A., 2011, p. 

137).Naquela ocasião, questionava as ações/pensamentos de manipular ferramentas para 

enviar mensagens e imagens no ambiente virtual de aprendizagem. Estas ferramentas, por sua 

vez, limitavam e condicionavam o discurso docente que dependia, sobretudo, dos recursos do 

sistema computacional. Dentre os filtros que classifico, um delesé denominadoeditoração, 

que consiste justamente em preencher formulários, escolher fontes tipográficas, cores e seus 

tamanhos, imagens elinks da internet, para serem postados nos ambientes virtuais de 

aprendizagem. Depois de postados, a recepção dos alunos sobre aquelas informações poderia 

criar imagens a respeito daquele “professor oculto” que “falava” mediado pela máquina. 
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A Plataforma Lattes, apesar de não ser um ambiente virtual de aprendizagem, não é 

muito diferente daquelas representações docentes às quais me referi no mestrado, pois formas 

de escrever podem causar distintas impressões para quem visualizar determinado currículo, a 

despeito da “padronização da emissão da mensagem” (GUIMARÃES, A.,2011, p. 140), por 

meio dos campos dos formulários a ser preenchidos.Ainda sobre a representação docente no 

currículo, há um campo opcional em que o usuário pode postar uma fotografia –um avatar –, 

sem compromisso com a fidedignidade.  

Neste contexto, o que me interessa são os avessos. E uma das formas de acesso a eles 

foi por intermédio das entrevistas narrativas, apresentadas em discussões posteriores. Desta 

forma, oLattes representa o marco zero para se chegar às professoras colaboradoras e então 

fazer a imersão em suas experiências, mediada, também, pelas minhas. A potencialidade da 

conversa, a catarse da troca de olhares, as concordâncias, as discordâncias, os gestos e a 

partilha não podem ser representados pela transcrição das entrevistas, muito menos pela 

análise de dados. Neste jogo, fica a tentativa de transpor a superfície dos currículos, dos 

documentos e das imagens através da exposição de seus avessos.  

 

2.4 Matrizes daeducação profissional e diálogos com o ensino do desenho 

 

Constituí-me professor de artes visuais na profissão, com base naexperiência. As 

narrativas de docentes não licenciados, porém ativos em sala de aula, não são recentes, como 

narra nossa história da educação a respeito de uma escola pública que surgira no século XIX 

onde não havia fronteiras definidas entre a vida doméstica e a vida escolar, tampouco entre o 

sujeito que sabia fazer e ao mesmo tempo ensinava, sem qualquer instrução 

pedagógica.Formas de aprendizagem de um determinado conhecimento e/ou ofício tinham 

suas próprias pedagogias não-formais, afastadas das escolas, poucas em número e de difícil 

acesso. A minha história é mais uma dentrea de tantos outros professores que não tiveram 

formação para a docência, mas que estão atuando em diferentes desenhos institucionais. 

Tornei-me professor concomitantemente à atuação profissionalque vem, até hoje, sob os 

movimentos do professor/artista/pesquisador, configurando minhas “professoralidades” 

(PEREIRA, 2013).  

Adquiri, dessa forma, um tipo de formação dentro da própria profissão (NÓVOA, 

2013).Sou professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – EBTTda Rede Federal, mas 

me gradueino Bacharelado em Artes Visuais, com habilitação em design gráfico.Fundada, em 

1909, em cada estado brasileiro,como Escola de Aprendizes e Artífices e hoje denominado 



42 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IF‟s, essa rede de ensino, além de 

servirao estudante trabalhador, conta, também, com uma diversidade docente, agrupando em 

seus câmpus diferentes perfis: o licenciado experiente, o inexperiente, o bacharel professor, o 

bacharel que nunca deu aula
8
 e também professores dos antigos formatos institucionais e que 

ainda são atuantes, mas não têm formação superior, apenas formação técnica em nível médio. 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica– RFEPCT, com 

seu novo formato lançado em 2008, infiltrou-se pelos interiores do Brasilde forma 

acelerada(até 2016, contava com 644 escolas/câmpus e 38 reitorias)
9
, exigindo desenvoltura 

de seus gestores e professores (e também dos estudantes) para compreender e ajudar a 

construir um novo modelo de escola. Neste cenário, fomos e ainda somos 

sujeitos(trans)aprendentes
10

nesses novos territórios em constituição que vêmformando nossas 

identidades sob diferentes imaginários do ser professor(MARQUES, 2013), a partir de uma 

“[...] experiência total, diretiva, política, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a 

boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência e a seriedade” (FREIRE, 2011, p. 26). 

Portanto, entender a formação da educação profissional brasileira 

é,concomitantemente, refletir acercadas imagens historicamente construídas sobre as 

representações culturais da força de trabalho e do conhecimento intelectual diretamente 

relacionadas com o sistema político, as revoluções e as transformações sociaisao longo do 

tempo. 

 

2.4.1 Arte, artífices e ofícios: a colorização do mundo do trabalho 

 

O infográfico seguintetraz uma representação das camadas de escolarização do 

mundo do trabalho desde o Brasil Colônia, passando pelo Império e pela República, até o 

ponto de convergência, que é a criação, em 1909, das Escolas de Aprendizes Artífices, em 19 

cidades brasileiras. A ilustração aborda, a partir de alguns marcos históricos dos meandros 

políticos, econômicos, sociais e culturais que antecederam a formalização da educação 

profissional brasileira, as construções sociais dicotomizadas entre trabalho manual escravo e 

trabalho e educação para sujeitos livres e mostra que“A gênese do preconceito contra o 

                                                           
8
 Há casos de bacharéis professores cujo primeiro plano de aula e sua efetivação se deu na banca de seu 

concurso. 
9
 Dados disponíveis no site da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (BRASIL, 

2016b). 
10

(Trans)aprendentes foi um conceito que criei em minha dissertação de mestrado (2009-2011), para denominar 

os atores da aprendizagem via canais não presenciais (a distância), cujos lugares de formação são transitórios, 

bem como as estruturas naturalizadas para a aprendizagem revistas e ampliadas para situações novas, incertas, 

escorregadias e que exigem diferentes configurações para a figura do professor e para o sujeito em formação. 
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trabalho manual vai estar centrada muito mais no tipo de inserção do trabalhador na sociedade 

(se escravo ou homem livre), e muito menos na natureza da atividade em si. (SANTOS, 2000, 

p. 205).  
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A ocupação do território brasileiro pela colônia portuguesa e a impressão de um 

sistema socioprodutivo escravo propiciaram a representação dicotômica do trabalho para 

negros e brancos: o primeiro com as funções manuais e de força e o segundo com qualquer 

tipo de ocupação que não fizesse referência aos trabalhos associados aos escravos. O 

preconceito em relação à força, às habilidades manuais e à artesania assim tem sua origem, 

cuja“[...] rejeição era menos diante do trabalho manual do que à condição social daqueles que 

o exerciam – os escravos e seus descendentes –, que não tinham o mesmo sinal étnico da 

liberdade e da dignidade – a cor da pele” (CUNHA, 2000, p. 90).  

Das Corporações de Ofícios
11

 criadas pela Coroa Portuguesa às Escolas de 

Aprendizes Artífices fundadas no início do século XX, há outros movimentos e tentativas de 

profissionalização do trabalho através de projetos de escolas e institutos voltados à instrução 

técnica popular, mais comprometida com a qualificação e ocupação do pobre – considerado 

uma doença social – e menos preocupada com sua educação. As Corporações de Ofícios, nos 

primeiros séculos da colonização, “[...] incorporaram o processo discriminatório que 

permeava a sociedade brasileira na época” (SANTOS, 2000, p. 206), proibindo o acesso de 

negros a certas atividades e aprendizagens técnicas, branqueando a gênese da escolarização 

dos ofícios do povo, ainda que sob a dicotomia medieval “artes mecânicas” e “artes liberais”, 

sendo a primeira associada ao trabalho; e a segunda, às atividades estéticas de criação. Certas 

atividades manuais eram proibidas de serem executadas e ensinadas aos escravos, sugerindo 

um “branqueamento” (CUNHA, 2000, p. 90) de certas profissões num sistema de 

representação do trabalho que, até hoje, distancia o pensar do fazer. 

 

Assim, a defesa do branqueamento contra o denegrimento da atividade era, então, o 

complemento dialético do desprezo pelo trabalho exercido pelos escravos (pelos 

negros). Uma e outra expressavam, ideologicamente, não a discriminação do 

trabalho manual das demais atividades sociais, simplesmente, mas sim a daqueles 

que o executavam. (CUNHA, 2000, p. 90). 

 

O atraso da indústria na colônia, freado pelos movimentos mercantilistas 

antidesenvolvimento e reforçado, em 1775, por um decreto que proibia qualquer tipo de 

indústria ou manufatura brasileira, impactou diretamente nossas políticas de educação, 

praticamente inexistentes (a não ser pelas escolas religiosas disciplinadoras, aos moldes 

medievais)até a vinda da família real para o Brasil. Foi depois da chegada de D. João VI, em 

1808, que se criou o Colégio das Fábricas, em 1809, que visava o ensino primário 

                                                           
11

Tratam-se de organizações medievais, muitas de cunho religioso, de sistematização e operação do trabalho 

artesanal, que também tiveram suas reconfigurações no Brasil Colônia. 
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concomitante ao ensino dos ofícios, de caráter mais assistencialista do que formativo,e tinha 

um olhar filantrópico aos órfãos da entidade religiosa portuguesa Casa Pia de Lisboa que 

foram trazidos ao Brasil, bem como à ocupação de artistas e aprendizes europeus. Está nessas 

escolas um sinal da instrução propedêutica – considerando o ensino das primeiras letras – 

aliada à formação técnica para o trabalho, a despeito de seu caráter precário, doméstico e 

desassistido. 

De acordo com Jailson Alves dos Santos (2000), depois da criação da primeira 

Constituição em 1824, cria-se, em 1826, o Projeto de Lei sobre a instrução pública do Brasil, 

dividindo os níveis de ensino em pedagógico (1º grau), liceus (2º grau), ginásios (3º grau) e 

academias (ensino superior). O projeto previa o ensino de costura e bordado para meninas e 

de desenho para meninos. Estas instituições eram de propriedade da sociedade aristocrata, 

comerciantes e senhores de terra, apesar dos investimentos do dinheiro público nas unidades 

de ensino.  

 

2.4.2 Masculinização do ensino do desenho e da educação profissional 

 

O ensino do desenho subsidiou a masculinização da escola propedêutica e 

profissional, na qual meninos aprendiam a desenhar geométrica e livremente e meninas se 

dedicavam a costurar e bordar. Estas últimas atividades eram consideradas ocupacionais 

edomésticas, diferentes dos fazeres especiais do feminino (RICHTER, 2003)na 

contemporaneidade, que, por sua vez, extrapolam o artístico associado ao gênero para o 

reconhecimento de si e de seu lugar em práticas artesanais, individuais ou coletivas.O 

universo do fazer feminino-doméstico estava muito distante dos movimentos de formação do 

trabalhador masculino em artífice, técnico, bacharel e/ou merecedor de uma cátedra na escola 

superior.  

Exímio professor de desenho, formado na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de 

Janeiro, e livre-docente desta mesma instituição, Theodoro Braga (1872-1953) foi um grande 

defensor do ensino do desenho para a formação de trabalhadores em regime de formação 

integrada,uma educação secundária concomitante ao ensino técnico. Contagiado pelo 

sentimento nacionalista do Modernismo brasileiro, bem como pelos processos de 

industrialização vindos dos estudos do design, Braga defendia o ensino do desenho a partir da 

educação infantil, aliado à alfabetização. Seu projeto pedagógico para o ensino da 
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arteestavaatrelado aos princípios do movimento Arts and Crafts
12

, surgido na segunda metade 

do século XIX, na qual técnica e artesania constituíam o princípio básico para a criação dos 

objetos de consumo. Nesse ínterim, ensinar desenho nas escolas, principalmente nas 

profissionais, significava prever a emergência do Brasil na criação, produção e 

comercialização de bens de consumo genuinamente brasileiros, distantes das cópias – 

princípio que muito combatia. 

 

Permitti que eu volte a tratar o curso primario onde as primeiras noções devem ser 

ministradas de maneira que ellas perdurem sempre no espirito da criança, auxiliando 

todas as demais disciplinas que ella fôr adquirindo. Mas esse curso de ensino de 

desenho deve ser feito no sentido de ter elle um caracter sobretudo pratico. Assim o 

espirito desse conhecimento é o de sua immediata applicação. Desenhar e executar; 

construir primeiro a fórma pela linha para depois construi-la pelo relevo. (BRAGA, 

1925, p. 9).  

 

O referido professor desenvolveu importantes pedagogias para o ensino do desenho 

que privilegiavam o contato do aprendiz desenhista com o objeto real a ser representado 

(desenho de observação), reforçando a aura de originalidade da criação que tanto defendia. 

Para ele, o domínio da estilização da forma seria uma etapa progressiva da aprendizagem do 

desenho, permitindo-lhe criar para a indústria brasileira objetos genuínos e representativos das 

belezas nacionais de sua flora e fauna – um estilo nacional. Era contra a cópia de 

“estampas”com representações estrangeiras e reconhecia o caráter processual do aprendizado 

do desenho, sistematizado em função dos níveis cognitivos para cada idade da criança. As 

estampas eram reproduções litográficasimportadas da Europa que, no que lhe concerne, 

representavam culturas visuais não brasileiras. Ser contrárioàs estampas era ser também 

contra o estrangeirismo num país pós-libertação e independente cujo nacionalismo estava à 

flor da pele nos discursos, no cotidiano e nas artes.  

                                                           
12

Arts and Crafts foi um movimento estético inglês que surgiu na segunda metade do século XIX, conciliando o 

artesanato à indústria mecânica para a produção de objetos do cotidiano. Valorizava o trabalho manual e tinha, 

além de uma proposta de reforma estética, outra de reforma social baseada nos ideais de John Ruskin (1819-

1900) e Augustus W. Northmore Pugin (1812-1852), em que a arte estaria intimamente ligada aos hábitos 

diários do povo. Mas foi o pintor e escritor socialista William Morris (1834-1896)o idealizador deste 

movimento contrário às belas artes, “feito pelo povo para o povo”, em que o operário seria, ao mesmo tempo, 

artista, e desse modo o trabalho alcançaria uma carga estética, enfraquecendo a indústria de massa.  
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Imagem 2– Estampa com rostos femininos para estudo de cópia. 

Fonte:Cours Élementaire de B.R.Julien (século XIX). 

 

A favor ou contra a imitação, seja ela a partir da estampa ou do objeto real, havia nas 

instruções do desenho, no século XIX e início do XX, uma relação direta do desenho com a 

natureza e do desenho geométrico com a ciência: 

 

O desenho considerado, de uma forma geral e dentro daquilo que chamamos 

efetivamente de um nome comum de artes do desenho, pode, portanto, ser definido 

como a representação das proporções, como a geometria pode ser definida, dessa 

forma, como ciência. (FÉLIX, 1854, p. 4, tradução nossa).
13

 

 

À tradição artística parecia existirum ideal de representação, como se a aura da 

natureza viva fosse captada pelo desenhista, havendo uma relação simbólica 

abstrato/ciência/friezaversus natureza/arte/espírito: 

 

Assim, o objeto principal que o artista real propõe, ao realizar o ideal, é não nos 

oferecer a personificação fria das regras abstratas, mas como faz a natureza, do qual 

ele é imitador dos indivíduos reais e vivos; também é através da contemplação 

assídua das formas individuais criadas pela natureza, penetrando no espírito da vida 

com a qual são animadas, ele é capaz de animar, por sua vez, o mesmo espírito de 

suas próprias criações. (FÉLIX, 1854, p. 11, tradução nossa).
14

 

                                                           
13

 “Le dessin condidéré d´une manière général, et dans tous ses art différents qu´effectivement on´appele du nom 

commun d´arts du dessin, peut donc être défini la répresentation des proportions, comme la géometrie peut 

donc être définite la science” FÉLIX , Ravaisson. De l 'enseignement du dessin dans les lycées . Ministère de 

l'instruction publique. Rappor. Paris: P. Dupont Impr, 1854. p. 4. 
14

“Aussi, l´objet principal que le véritable artiste se propose, en réalisant l´idéal, est-il de nous offrir, non la 

froide personnification de règles abstraites, mais comme fait la nature, dont il est l´imitateur, des réeles et 

vivants individualités; aussi, est-que par la contemplation assidue des formes individuelles créérs par la 

nature que, se pénétrant dans l´esprit de vie dont elles sont animées, il se rende  capable d´animer à son tour 

du même esprit ses propres créations” (FÉLIX, 1854, p. 11).  
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Numa de suas palestras no Salão da Sociedade Brasileira de Belas Artes, em 1925, 

Theodoro Braga discursou de modo veemente contra um novo método de ensino de desenho, 

intitulado Protesto às suggestões sobre desenho para artífices, de João Luderitz, chefe do 

Serviço de Remodelação do Ensino Profissional Técnico do Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio na época. Braga manifestou-se de forma irônica, irritada e 

consistentemente contra o novo método que se baseava em modelos estrangeiros e que 

valorizava a cópia de “estampas” como instrumentos de aprendizado dos primeiros traços: 

“Fóra dahi é um crime porque a estampa é uma mentira”. Em seu discurso também se referiu 

à necessidade de formação de professores de arte capacitados para o ensino do desenho: “Fora 

dahi é inútil para o aprendiz o que pensa aprender, porque deshonesto é o proceder daquelle 

que se diz ou se faz passar por professor de uma materia que jámais della teve a menor noção” 

(BRAGA, 1925, p. 23). 

Alémdo compromisso pela docência e pesquisa no ensino do desenho, o professor 

reafirmava o distanciamento da aprendizagem artística para mulheres – estas encarregadas de 

aprender a cozinhar, bordar, costurar e criar filhos. A formação técnica-profissional, segundo 

nossas tantas histórias, foi feita por homens, para homens. Quando muito, no que tange à 

trajetória da educação brasileira, cabia a elas o aprendizado do magistério como extensão do 

lar e de sua missão para vestir, alimentar e ensinar as letras às crianças. Para Theodoro Braga, 

qualquer desvirtuamento do ensino sério do desenho que apropriasse a cópia de “estampas de 

caráter teutônico” ou, além do uso do lápis e papel, utilizasse a tesoura e a goma arábica para 

recortar e colar, seria “afeminações” do processo de formação de jovens trabalhadores 

brasileiros: “Não. O processo do Sr. Luderitz é mais, como se vê, do que a desmasculinisação 

do ensino e do educando que, portanto, se affeminisam” (BRAGA, 1925, p. 33). 

Portanto, há para o ensino do desenho no Brasil Império-Republicano estados de 

interesses de várias facetas: a aprendizagem da arte como meio de europeização da corte 

carioca; a aprendizagem da artepor sociedades civis, subsidiadas pelo Estado,como ação de 

reafirmação de um status quo; a aprendizagem do desenho como instrumento disciplinador 

fundamental à formação para o trabalho; a aprendizagem da arte, já no século XX, como 

reafirmação nacionalista; o ensino do desenho como alternativa de trabalho para artistas 

brasileiros ou estrangeiros; a aprendizagem do desenho como reafirmação da identidade 

masculina no mercado de trabalho, dentre outras possíveis.  

Como uma dessas instâncias, a Academia Imperial de Belas Artes, criada em 1826 e 

encerrada em 1889, traz para o Brasil a produção artística sob os rigores europeus da pintura e 

escultura acadêmicas. A academia foi mais uma das camadas da educação do Império, com 
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propósito de formação de artistas e da cultura estética na corte, que organizou concursos, 

salões e prêmios, além de coleções e pinacotecas. Instalar uma academia difusora do saber-

fazer aos moldes europeus foi também um ato político do Império e de disseminação de uma 

cultura do gosto e controle da produção artística na capital, bem como noutras regiões – além 

de insinuar umaambientação de um anexo europeu nos trópicos. Nesse sentido, a produção 

brasileira pré-império é simbolicamente negada em função de uma nova forma de fazer e 

apreciar a arte, controlada pelos mestres artistas europeus.  

Mas, antes mesmo da criação da academia, em 1816 foi criada por decreto a Escola 

Real de Ciências, Artes e Ofícios, que teria como objetivo a formação de artistas e de artífices 

para a indústria. Coube a regência da escola à Missão Artística Francesa – um grupo de 

artistas e artífices: pintores, arquitetos, desenhistas, gravadores e escritores franceses – para 

disseminar as matrizes do ensino formal de artes visuais no Rio de Janeiro. O projeto ficou 

anos no papel, pois havia um desinteresse pela cultura artística num país que vivia momentos 

políticos transitórios e importantes, como a abolição da escravidão, e não tinha estrutura e 

materiais adequados. Apenas em 1826 a escola inaugura suas atividades, agora como Real 

Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil, sendo, no mesmo ano, 

transformada em academia e escola real, também denominada pelos historiadores de 

Academia Imperial de Belas Artes, ou mesmo, Academia de Belas Artes.  

Neste contexto de institucionalização do ensino de arte, de formação de artífices 

homens e do público apreciador nas primeiras e últimas décadas do século XIX, é fundada a 

Sociedade Propagadora das Belas Artes, outra curiosa organização que interfere diretamente 

na concepção e fundação de diferentes lugares de formação artística, propedêutica e para o 

trabalho. Alba Carneiro Bielinski (2009) assim transcreve o noticiário do Jornal do Comércio 

de 1856 sobre a criação da sociedade: 

 

Hontempelas 11 horas da manhã, na sala do conservatório de música 

noMuseoNacional,reunio-segrande número de pessoas a convite do Sr. Francisco 

JoaquimBittancourtda Silva, o qual fazendo sentir toda a conveniência da 

propagação dasBellasArtes no Brasil, apresentoua idéia da fundação de uma 

sociedade com o fim de obter o seuengradecimento,creandopara isso um periódico 

essencialmente artístico, umlyceode artes eofficiose outros diversos meios 

necessários para inspirar na mocidade o amor das artes. (BIELINSKI, 2009). 

 

O mesmo noticiário revela o problema da falta de professores no Brasil, sobretudo a 

inexistência dessa cultura formativa, além de associar o ofício artístico-docente a ocupações 

de caráter assistencialistas, sem remuneração: 
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Uma grandedificuldadeque teria de lutar a sociedade nascente seria por sem dúvida a 

falta de meios para remunerar os professores dolyceo. Essadificuldadeporémfoi 

antecipadamente vencida. No seu discurso mencionou o Sr.Bittancourtos nomes dos 

artistas e mais professores que espontâneos e gratuitamente se comprometerão a 

preencher as cadeiras dolyceo. (BIELINSKI, 2009). 

 

Esta sociedade, com participação de artistas, arquitetos, professores, jornalistas, 

advogados, médicos etc., idealizada pelo artífice/arquiteto Francisco JoaquimBéthencourt da 

Silva, que se formara na Academia Imperial de Belas Artes, teve influência do movimento 

inglês Arts and Crafts. Assim, a Sociedade Propagadora de Belas Artes cria, em1858, o Liceu 

de Artes e Ofícios, a “Escola do Povo”, como citavam os jornais da época, gratuita e popular 

para homens livres ou estrangeiros, cujo projeto seria “[...] quebrar a dicotomia 

bacharelismoversusanalfabetismo e implantar um segmento intermediário de estudo que 

permitisse o exercício profícuo e digno de uma profissão nos diversos ramos das chamadas 

artes industriais ou artes menores”, sendo o ensino do desenho “a pedra angular da grade 

curricular e da ligação das artesaos ofícios(BIELINSKI, 2009). 

Funcionando com um meio termo entre o ensino secundário propedêutico e o superior, 

os liceus de artes e ofícios, que também tiveram outras unidades em distintas capitais 

brasileiras, cumpriram, além da formação para o trabalho, um importante papel para a 

formação artística, seja ela aos moldes das belas artes, seja aos moldes da artesania. 

Exposições de trabalhos dos estudantes eram frequentes, e começavam a acontecer diálogos 

entre os projetos do Colégio D. Pedro II e o Liceu em suas atividades educativas e artísticas. 

No entanto, a valorização da profissão docente inexistia, assim como o pensamento sobre seu 

trabalho e sua identidade, estando a imagem do professor aliada ao voluntariado. 

Depois da abolição do trabalho escravo, em 1888, e da proclamação da República, em 

1889, o regime republicano tratou de disseminar ideias progressistas de bases positivistas, 

religiosas e de ordem voltadas ao desenvolvimento industrial do Brasil. Nesse período são 

criadas, em 1909, as Escolas de Aprendizes Artífices, marco inicial dos atuais Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, voltados primeiramente para o ensino 

profissional primário gratuito, no período noturno, com altíssima evasão e dificuldade de 

encontrar professores para o ensino técnico/profissional, haja vista que a ideia de 

profissionalização docente e sua atualização praticamente não existiam nessaconjuntura. 

A Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vagas, representa o contexto da criação da 

Inspetoria do Ensino Profissional que ampliou a estruturação do ensino 

técnico/profissionalizante no País. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai, 

criado em 1942, direcionou o ensino técnico/profissional à gestão da indústria e do governo, 
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este representado pelo Ministério da Educação e Saúde. Nesse mesmo ano é criada a Lei 

Orgânica do Ensino Industrial. Anos depois, em 1945, com a queda do Estado Novo, houve a 

tentativa de equivalência entre o ensino técnico/profissional e o secundário, mas  

 

[...] o ensino profissional, desde o período imperial, havia sido inteiramente 

marginalizado em relação à educação secundária, tendo em vista que o primeiro 

estava destinado a formar indivíduos para o trabalho manual, enquanto o segundo 

destinava-se às elites, isto é, aos que ocupariam as funções de dirigentes. (SANTOS, 

2000, p. 218). 

 

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB de 1961, o ensino 

secundário se equiparava ao técnico/profissional, sendo qualquer um dos dois suficiente para 

seteracesso ao ensino superior.Tal equivalência não foi suficiente para dissolver a construção 

cultural da superioridade do ensino secundário sobre o técnico/profissional, reforçando a 

imagem construída sobre as forças de trabalho do Brasil Colônia. Durante o regime militar, a 

LDB de 1971 desfaz a equivalência da lei anterior e torna técnico-profissional todo currículo 

do segundo grau, de forma compulsória. Finalmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

de 1996 torna o ensino técnico profissionalizante complementar ao segundo grau, que passa a 

ter denominação deensino médio.  

Desse modo, é possívelacompanhar, de forma sucinta, a história da formação dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, contada pelo site da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica e expostano quadro a seguir: 

 

Ano Fato 

1909 O presidente Nilo Peçanha assina o Decreto 7.566 em 23 de setembro, criando inicialmente 19 

“Escolas de Aprendizes” subordinadas ao Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e 

Comércio 

1927 O Congresso Nacional sanciona o Projeto de Fidélis Reis, que prevê o oferecimento obrigatório 

do ensino profissional no País. 

1930 É criado o Ministério da Educação e Saúde Pública que passa a supervisionar as Escolas de 

Aprendizes Artífices, através da Inspetoria do Ensino Profissional Técnico. 

1937 Promulgada a nova Constituição Brasileira, que trata pela primeira vez do ensino técnico, 

profissional e industrial. É assinada a Lei 378, que transforma as Escolas de Aprendizes 

Artífices em Liceus Industriais, destinados ao ensino profissional, de todos os ramos e graus. 

1941 Vigora uma série de leis, conhecidas como a “Reforma Capanema”, que remodelam todo o 

ensino no país. Os principais pontos:  

 O ensino profissional passa a ser considerado de nível médio; 

 O ingresso nas escolas industriais passa a depender de exames de admissão;  

 Os cursos são divididos em dois níveis: curso básico industrial, artesanal, de 

aprendizagem e de mestria, e o segundo, curso técnico industrial. 

1942 O Decreto 4.127, de 25 de fevereiro, transforma os Liceus Industriais em Escolas Industriais e 

Técnicas, passando a oferecer a formação profissional em nível equivalente ao do secundário. 

1944 A participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial e o consequente 

empréstimo financeiro dos Estados Unidos ao Brasil no Governo Getúlio Vargas impulsionam a 

industrialização brasileira. 
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Ano Fato 

1956 a 1961 O governo de Juscelino Kubitschek marca o aprofundamento da relação entre Estado e 

economia. O objetivo é formar profissionais orientados para as metas de desenvolvimento do 

País.  

1959 As Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em autarquias com o nome de Escolas 

Técnicas Federais, com autonomia didática e de gestão. 

1961 O ensino profissional é equiparado ao ensino acadêmico com a promulgação da Lei 4.024 que 

fixa as Diretrizes de Bases da Educação Nacional. O período é marcado por profundas de 

políticas na educação profissional.  

1967 Decreto 60.731 transfere as Fazendas Modelos do Ministério da Agricultura para o Ministério 

da Educação e Cultura que passam a funcionar como escolas agrícolas.  

1971 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira torna técnico-profissional todo currículo do 

segundo grau compulsoriamente. Um novo paradigma se estabelece: formar técnicos sob o 

regime da urgência.  

1978 A Lei 6545 transforma três Escolas Técnicas Federais (Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro) 

em Centros Federais de Educação Tecnológica. 

1980 a 1990 A globalização, nova configuração da economia mundial, também atinge o Brasil. O cenário é 

de profundas e polêmicas mudanças.  

1994 A Lei 8.948, de 8 de dezembro:  

 Institui o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, transformando, gradativamente, 

as ETFs e as EAFs em CEFETs;  

 A expansão da oferta da educação profissional somente ocorrerá em parceria com os 

Estados, Municípios e Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não 

governamentais, que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos novos 

estabelecimentos de ensino. 

1996 Em 20 de novembro, a Lei 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB) dispõe 

sobre a educação profissional num capítulo próprio. 

1997 O Decreto 2.208 regulamenta a educação profissional e cria o Programa de Expansão da 

Educação Profissional (Proep). 

1999 Retoma-se o processo de transformação das Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de 

Educação Tecnológica (Cefets). 

2004 O Decreto 5.154 permite a integração do ensino técnico de nível médio ao ensino médio. 

2005 Institui-se, pela Lei 11.195, que a expansão da oferta da educação profissional 

preferencialmente ocorrerá em parceria com os Estados, Municípios e o Distrito Federal,setor 

produtivo ou organizações não governamentais; Lançada a primeira fase do Plano de Expansão 

da Rede Federal, com a construção de 60 novas unidades de ensino pelo Governo Federal. O 

Cefet Paraná passa a ser Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

2006 O Decreto 5.773 trata sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de 

instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema 

federal de ensino. É instituído, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação de Jovens e Adultos. 

É lançado o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia 

2007 Lançada a segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal. Até 2010 serão 354 unidades. 

O Decreto 6.302 institui o Programa Brasil Profissionalizado. 

É lançado o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos.  

2008 Articulação para criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

2009 Centenário da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.  

2003 a 2010 Entrega de 214 novas unidades da Rede Federal. 

2011 Por meio da Lei 12.513 cria-se o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec). Lançamento do Guia Pronatec de cursos FIC. 

2011 a 2014 Com a entrega de 208 novas unidades, a Rede Federal atinge a marca de 562 unidades em 

atividade no País. 

Quadro 1–Linha do tempo da Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica. Fonte: Portal da Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológicaonline. 

 

Luiz Alberto Oliveira Gonçalves, ao estabelecer relações sobre a educação de negros 

no Brasil e os movimentos mistos de comunidades religiosas (irmandades formadas pelo 
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sincretismo católico e africano) a partir do século XIX e começo do XX, também passa pela 

história da escolarização do mundo do trabalho eadmite a detenção de habilidades de 

carpintaria, marcenaria, bem como de outras atividades manuais, à força de trabalho negra, do 

ofício à transmissão do método, com base em registros de uma educação voltada ao 

trabalho.Faltavam, porém, “pesquisas sobre essas experiências” com “condições de dizer se a 

presença de negros nos cursos era significativa” (GONÇALVES, 2000, p.341). Ora, se 

estamos lidando com um contingente de sujeitos negros e mestiços imersos numa história da 

educação brasileira cujas matrizes distanciaram o ensino propedêutico do técnico/profissional, 

o que restaria a essa classe pós-libertação, sem lugar numa sociedade branca, agora 

republicana, senão os bancos das escolas técnicas, historicamente subjugadas se comparadas 

às classes dos liceus e academias?  

Os Liceus de Artes e Ofícios no século XIX foram entidades para formar 

trabalhadores brancos esuas portas estavam fechadas para negros. Abolicionista e 

republicano, o Brasil do início do século XX provavelmente via-se diante de uma população 

em degradê negro-vermelho-branco, com lugares de poder e formação em processo de 

colorização, mesmo que de forma lenta. O pensamento era industrialista, e este foi o clima 

para a criação, em 1909, das Escolas de Aprendizes Artífices queinstitucionalizaram o ensino 

técnico/profissional brasileiro. Aquela escola – outrora denominada Corporações de Ofícios – 

que, desde o Brasil Colônia, ensinava ofícios manuais aos brancos e, no século XIX, com a 

instauração de uma corte imperial, ficou relegada aos desprovidos de dinheiro e méritos 

aristocráticos (estes, conquistados nos liceus e academias), no início do século XX continuava 

sendo a opção dos pobres. E, nesse novo-velho desenho de sociedade, quem eram esses 

pobres? Ou quem eram os sujeitos no lugar de reafirmação da dicotomia ensino propedêutico 

de elite e ensino técnico/profissional popular?  

Após o ato de 1909, que cria as Escolas de Aprendizes Artífices, reforça-se a 

colorização da formação e do ensino profissional no Brasil em três importantes momentos: 1) 

por meio da força de trabalho escrava, que criava modos afro-culturais do fazer e fabricar 

durante a colônia; b) no Império, devido a disseminação da transmissão do conhecimento do 

trabalho manual por mestres e artífices escravos ou livres, fossemeles mestiços, brancos 

pobres ou imigrantes; e c) nas primeiras repúblicas, por intermédio da institucionalização da 

educação profissional e sua ocupação pelas camadas economicamente inferiores e 

predominantemente negra, por meio do aprendizado ou ensino de um ofício.  

É sobretudo nas fissuras da ordem social da desigualdade que famílias negras recém-

libertas e mestiças encontram na educação profissional a oportunidade de instrução e 
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colocação no trabalho, tanto como estudantes, quanto como professores. E assim colorizaram-

se os fazeres, dos mais pesados aos mais delicados, enraizando maneiras especiais de criação 

e produção,ainda masculinas, incorporando nas novas escolas para o trabalhador as matrizes 

da mestiçagem do nosso povo. 

 

2.4.3 Para contar outras histórias e mestiçagens 

 

Outro tipo de história também pode ser contata a partir de inúmeras fontes, como a 

literatura. Para não abordar apenas as fontes documentais históricas, proponho uma reflexão 

sobre a formação das escolas profissionalizantes brasileiras, que surgiram em contextos do 

Brasil Império, como instrumentos de doutrinação das forças de trabalho e polarização entre a 

escola da elite e a escola dos pobres. Esta escolha se amparou na obra Lima Barreto: triste 

visionáriode Lilia Moritz Schwarcz, um texto literário que mistura a intensidade investigativa 

de uma historiadora e antropóloga à intensidade literária da vida do escritor brasileiro, 

narrando, sob o viés do olhar e da cor de um escritor negro, nascido livre, masdescendente de 

escravos. Nessa perspectiva, a autora reconstrói a narrativa de um personagem literário que 

escrevia “[...] sempre na base da política „do contra‟, por princípio e para fazer graça,[...] era 

contra os políticos afetados, contra a aristocracia improvisada, contra jornalistas artificiais, 

contra os „literatos de atelier‟[...]” (SCHWARCZ, 2017, p. 11). No mesmo tom, a voz da 

escritora se mistura à do autor de Triste fim de Policarpo Quaresma, tecendo um retrato dos 

processos de luta contra a escravatura no Brasil. Assim, afirma: “[...] é possível reler Lima 

Barreto com base nas suas denúncias e nas angústias que ele sentiu de uma série de marcas 

que a sociedade cria e transforma em diferença e preconceito” (SCHWARCZ, 2017, p. 16).  

No portal da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(BRASIL, 2017c),em seu link histórico, a formação da instituição é assim descrita: 

 

A história da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

começou em 1909, quando o então Presidente da República, Nilo Peçanha, criou 19 

escolas de Aprendizes e Artífices que, mais tarde, deram origem aos Centros 

Federais de Educação Profissional e Tecnológica (Cefets) [...]. (BRASIL, 2016b). 

 

Uma história é uma construção narrativa que envolve lugar, posição e poder de quem 

a conta. Além das várias narrativas sobre a educação brasileira, como, por exemplo, o excerto 

acima do Ministério da Educação – MEC, encontrei uma paralela a esta, com camadas da 

experiência do cotidiano, de abordagem crítica, por não ser a “grande” História, que compõe a 
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formação do povo brasileiro e também a nossa narrativa educativa através de outras correntes 

investigativas, como a História Cultural. Este breve relato será recontado a partir de alguns 

trechos do texto biográfico de Lilia Moritz que, ao narrar o percurso educacional dos pais de 

Lima Barreto, reconstrói uma das imagens da formação profissional da época (séculos XIX-

XX) e narra os caminhos da educação, da imersão no trabalho e da colocação social do casal 

de descendentes de escravos.  

A mãe de Lima Barreto, a professora Amália Augusta, fora uma daquelas meninas 

negras mestiças criadas no seio de uma família branca carioca de classe média, livre, mas nem 

tanto. Possivelmente era filha do médico e senhor de escravos Manuel Feliciano Pereira de 

Carvalho, incorporada à família, como a moral e o costume da época permitiam. Sua mãe, na 

condição de liberta alforriada, permanecia na “órbita de seus ex-proprietários”. Amália, 

protegida e apadrinhada pela família branca, formou-se professora no Colégio Santa Cândida, 

já com o sobrenome dos Pereira de Carvalho: “[...] as mulheres apenas ganhavam o direito à 

educação, e é possível imaginar o esforço despendido por Amália para galgar tal posição, 

ainda mais tendo um passado marcado por tantos obstáculos” (SCHWARCZ, 2017, p. 37-38). 

A educação no século XIX estava incorporada aos sentidos de cidadania, como conta a 

historiadora. 

A Constituição de 1824 estabelecia a gratuidade da educação primária aos cidadãos, 

limitando seus direitos políticos à condição de alfabetizados. Na primeira metade do século 

XIX, a formação primária e a secundária ficaram sob responsabilidade das províncias, e “[...] 

nessa época foi criada uma série de escolas públicas, particulares, domésticas, cujos 

orçamentos ficavam muitas vezes aquém das reais necessidades”. O ensino primário atendia à 

alfabetização dos futuros eleitores pobres e o secundário e superior à classe média e à elite 

aristocrática. À maioria da população pobre era destinada a execução de trabalhos manuais; e 

à classe média, atividades intelectuais em função da formação secundária ou superior, 

reafirmando a educação “[...] como a melhor maneira de contornar a chamada „questão do 

trabalho‟” (SCHWARCZ, 2017, p. 38).  

As escolas públicas se multiplicaram nos anos 1870.Para as meninas do primário, era 

ensinada a doutrina cristã oriunda do doutrinamento jesuítico, que construiu a imagem de 

educação como “uma arte que prepara o discreto para morrer bem” (HANSEN, 2001, p. 37). 

Também lhes eram ensinadas a leitura, a escrita, o cálculo elementar, o bordado e a costura. 

Amália Augusta, como a maioria das mulheres que tiveram acesso à escola nesse período, 

seguiu a carreira de magistério, tornou-se diretora de uma importante escola pública para 
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moças, no Rio de Janeiro, e, depois de casada com o pai de Lima Barreto, fundou em sua 

própria casa uma escola para meninas. 

Já o pai do escritor, João Henriques, teve formação técnica em tipografia, tornando-

se, no auge da carreira, mestre da oficina tipográfica da Imprensa Nacional e tipógrafo do 

jornal O Reformista. Lilia Moritz, ao contar a história da formação de João Henriques, 

descreve também a matriz histórica das escolas técnicas brasileiras antes de se tornarem, em 

1909, Escolas de Aprendizes Artífices. As nuances das décadas anteriores à formação dessas 

escolas expõem os avessos da formação educacional mestiça brasileira, que, aos olhos do 

poder público, era carente de letrados e trabalhadores técnicos – para não dizer braçais. Não é 

coincidência que o Instituto Comercial do Rio de Janeiro (reestruturado em 1854, deixando de 

ser a Aula de Comércio), escola para formação técnica de trabalhadores do comércio, foi 

incorporado às dependências do Colégio Pedro II, com entrada separada: “Afinal, o Pedro II 

formava, sobretudo, as elites do Império, o que não era bem o perfil social dos alunos que 

frequentavam o Instituto; indivíduos em geral provenientes de estratos mais pobres” 

(SCHWARCZ, 2017, p. 43). 

O instituto tinha poucos alunos, pois o nível de reprovação de estudantes 

trabalhadores era alto e as mensalidades, caras. Considerava-se alto o salário dos professores 

especializados e manter a escola tornou-se um assunto de discussão pública nos jornais da 

época. Em 1861, criou-se um curso preparatório para o acesso à escola e houve a 

reformulação curricular, aumentando o tempo de curso de dois para quatro anos. A nova 

grade curricular incluía o ensino de francês, inglês, aritmética, alemão, geometria plana e 

espacial, geografia, estatística comercial, direito comercial, escrituração mercantil e legislação 

de alfândega. Os exames de acesso eram difíceis para uma população com formação precária, 

e a taxa de matrícula era muito elevada para os padrões econômicos da época, principalmente 

para uma extensa classe negra e mestiça, sem lugar e prestígio na corte. A instituição era 

considerada, na relação custo-benefício, um projeto fracassado pelo Ministério dos Negócios 

do Império, encerrando suas atividades. Outro instituto comercial foi criado em 1877, com 

horários de aula mais condizentes aos horários de trabalho dos estudantes e com uma grade 

curricular mais próxima da realidade comercial do cotidiano carioca. Dentre as matérias 

ensinadas, havia a caligrafia e o desenho linear. 
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Imagem 3 – Instruções para o desenho linear. Fonte: Albuquerque (1829).  

 

O ensino de desenho linear, desde as práticas pedagógicas do Império, era rígido e 

moldado por uma espécie de disciplinamento militar, em que dicotomias rígidas entre o certo 

e o errado eram fundamentais para avaliar o aprendizado: 

 

Os discipulos não se servem de regoa esquadro nem compasso: convem que o habito 

baste a formar as figuras com maior regularidade. Estes instrumentos não estão nas 

mãos dos Decuriões senão para delles se servirem nas verificações: a experiencia 

tem mostrado, que ah não ser hum menino inteiramente estupido, vem assim a traçar 

linhas rectas, círculos, ellipses e diversas combinações dessas figuras, com huma 

correção singular. (ALBUQUERQUE, 1829, p. 5). 

 

Em 1882, ainda com o intuito de “[...] sanar as carências e as falhas do ensino 

comercial-profissionalizante” (SCHWARCZ, 2017, p.45), criou-se o Curso Comercial do 

Imperial Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro – um curso noturno e gratuito, talvez o 

modelo mais próximo às Escolas de Aprendizes Artífices, fundadas na primeira década do 

século XX. A escola ganhou popularidade e status social, dividindo a formação secundária da 

corte com o Colégio Pedro II e a Escola Normal: 

 

É provável também que uma rede semelhante de professores circulasse pelas três 

instituições. No entanto, e apesar de contar com uma grade bastante ampla de 

matérias e exigências na avaliação, ficava claro que entre esses estabelecimentos 

vigorava uma espécie de extensão daquela vigente entre o mundo do trabalho e o do 

ensino da corte, bem como um tipo de relação paralela. De um lado, a dupla face 
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aristocrata, reunindo bacharéis e o Exército; de outro, uma escola voltada para os 

serviços especializados, técnicos, administrativos e comerciais. (SCHWARCZ, 

2017, p. 45). 

 

Lá estudou o pai de Lima Barreto, complementando sua formação técnica na 

Tipografia do Imperial Instituto Artístico, escola responsável pelo periódico Semana 

Illustrada, que teve um importante papel na disseminação da técnica da xilogravura brasileira. 

Prosseguiu sua carreira em órgãos governamentais, jornais e revistas e auxiliou um importante 

trabalho de tradução de um manual tipográfico em francês para o português.  

A história de Amália e João Henriquesé também a história do estudante trabalhador, 

objeto da constituição dos institutos federais e do magistério para a Ensino Básico, Técnico 

eTecnológico – EBTT. É, ainda, uma preciosa ilustração da recolocação social de filhos e 

netos de escravos, negros e mestiços, que traçaram caminhos formativos a partir de políticas 

públicas de enquadramento no trabalho a partir da imagem da escravidão, que 

 

[...] era, de fato, uma linguagem no país, que permeava dos locais mais miúdos e 

privados até aqueles de maior evidência ou públicos. Nos termos, nos costumes, no 

cotidiano, na lista de castigos corporais, nas expressões, no teatro, na literatura, na 

fotografia, no trabalho, a escravidão se enraizava entre nós, de forma a parecer um 

dado da natureza (o que com certeza não era). (SCHWARCZ, 2017, p. 28). 

 

Entender o EBTT é também entender a história do operário brasileiro, ou seja, do 

sujeito filho de trabalhador ou ele próprio um representante da classe que busca formação 

técnica em nível médio. Não é coincidência, para citar um exemplo fundamentado em minha 

prática docente cotidiana, que durante a oferta de artes visuais para um curso técnico em 

Modelagem do Vestuário, na modalidade EJA, no período noturno do Câmpus do IFGem que 

trabalho, deparei-me com uma turma toda formada de mulheres, visivelmente de 

descendência negra, com uma ou duas brancas. O primeiro contato com a classe me fez rever 

a proposta esboçada para o semestre letivo, e então as questões de gênero e racial a partir das 

visualidades foram incorporadas no plano de ensino. Como este relato, a diversidade de 

nossos estudantes traz consigo uma heterogeneidade socioeconômica e cultural típica da 

classe popular brasileira, com várias deficiências em sua formação básica, vulnerabilidade 

social e, acima de tudo, uma busca de recolocação social através da profissionalização.  

Apesar do apadrinhamento dos pais de Lima Barreto – imaginemos o percurso de 

uma grande parcela de filhos e netos de escravos que não tiveram padrinhos –,seu caminho 

formativo foi, sobretudo, de enfrentamento de sua condição como negro numa sociedade que 

almejava ser branca e europeia, visivelmente dicotomizada, das pequenas relações cotidianas 
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às relações da corte imperial, entre ser amaldiçoadamente negro e graciosamente branco. 

Nessa lógica, não há como entender a formação do ensino técnico profissionalizante 

brasileiro, oficialmente criado em 1909 por um decreto, se não se buscar compreender as 

circunstâncias de representações sociais do trabalho e de produção do conhecimento no século 

XIX e início do XX.  

Acontece que a escola do Império no século XIX ainda não tinha um caráter 

organizacional, muito menos de formação de professores. Vida escolar e doméstica pareciam 

ser a mesma coisa e era possível, assim como fez Amália, abrir uma escola em casa. Maria 

Lúcia Spedo Hilsdorf, ao abordar a cultura escolar a partir da cultura oral na província de São 

Paulo do século XIX, descreve o professor como “[...] uma anacrônica e desprestigiada 

extensão do mestre-régio pombalino, incapaz, desligado de toda realidade social, mal 

remunerado, sem formação pedagógica, desassistido, rotineiro e conservador”(HILSDORF, 

2001, p. 75). 

Assistencialista, doméstica e religiosa, “[...] em que mestres e aprendizes trabalhavam 

misturados, oferecendo aos inexperientes um aprendizado pelo fazer e pelo ver fazer [...]” 

(SOUZA,M., 2001, p. 97), a educação do século XIX reforçava disparidades e 

distanciamentos entre “doutores” médicos, advogados e engenheiros, técnicos trabalhadores e 

mulheres professoras, formando, assim, as matrizes do desenho escolar da época. Sendo 

assim, a história do negro confunde-se com os movimentos de higienização social, cabendo à 

educação o papel disciplinador positivista de concertar e borrar a vergonha brasileira em ser 

um dos últimos países a abolir a escravidão. Portanto, “[...] independente de saberem ler, no 

sentido clássico do termo, os escravos tiveram de lidar com um universo escrito e sua forma 

de pensar foi atravessada por práticas, enunciados, raciocínios constitutivos de uma nova 

economia do fazer e do pensar” (SOUZA, M., 2001, p. 101). 

As matrizes dessa história nos ajudam a compreender a relação intrínseca entre a 

vontade de correção social, branqueamento da cultura e o reforço da dicotomia entre o 

trabalho intelectual e braçal. Ainda no site da Rede Federal, há a seguinte passagem: “Tida no 

seu início como instrumento de política voltado para as „classes desprovidas‟, a Rede Federal 

se configura hoje como importante estrutura para que todas as pessoas tenham efetivo acesso 

às conquistas científicas e tecnológicas” (BRASIL, 2016b).Diferente da realidade que 

enfrentamos nos institutos federais, em seus câmpus e contextos multiculturais, o texto do 

Ministério da Educação projeta a imagem de uma Rede Federal higienizada, não muito 

diferente dos discursos de uma corte carioca que segregava e, ao mesmo tempo, almejava 

promover uma faxina social. Nossos câmpus continuam ocupados pelas classes desprovidas e 
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multicoloridas; e a Rede Federal,entendida como um lugar inclusivo, do ingresso, da 

oportunidade, da socialização, inclusive, do acesso à arte. Especificamente no câmpus onde 

trabalho, em Aparecida de Goiânia, cidade/bairro da região metropolitana de Goiânia, a 

edificação da escola se deu numa região pobre, desprovida dos mais básicos serviços 

públicos, e o lugar parece um oásis em meio ao contraste da paisagem de casas simples e 

grandes áreas desocupadas. Esse é o espaço da formação do técnico, professor e bacharel 

trabalhadores,orecinto do experimento em constituição e que ainda não se entendeu como 

escola, pois se encontra em pleno processo criativo. 

 

2.5 Rastreando e cruzando o ensino de arte com a educação profissional 

 

As palavras-chave são elementos inerentes nesta pesquisa, do instrumental ao 

metafórico, desde seu início. No contexto da infocomunicação, as palavras-chave são guias, 

quase impulsos para a pesquisa em repositórios em rede, centralizados mundialmente pela 

marca Google, cujo instrumento de busca, ao digitarmos uma palavra, parece, muitas vezes, 

deduzir até aquilo que estamos pensando. Sobre a definição dos significados para “palavra-

chave”, temos: 

 

1Palavra que expressa o sentido geral de um contexto ou que o clarifica e o 

identifica. 2INFORMEm linguagens de programação, palavra ou locução 

preestabelecida utilizada para que determinada operação do computador se inicie. 

3Em uma coleção de informações classificadas (arquivos, catálogos, listagens etc.), 

palavra que permite a identificação dos elementos que se relacionam e que fazem 

parte da mesma área de interesse. (MICHAELIS, 2017). 

 

Elas traduzem um movimento circular: primeiro como elemento de busca para 

qualquer assunto, segundo como potencial elemento capaz de sintetizar esse assunto, uma 

ideia ou notícia. No mundo das redes sociais, as palavras sinalizadas e compartilhadas pelas 

hashtags (#) exemplificam o hábito da marcação, exercício de síntese e potencial simbólico 

da palavra-chave.  

Para refletir sobre a produção intelectual brasileira em ensino de arte no contexto da 

educação profissional, busquei o assunto em periódicos da área de Educação e também da 

área de Artes. A busca se deu nas seguintes fontes: 1) Portal E-mec (Ministério da Educação), 

2) Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica – RBEPT, 3) Anais do I 
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Encontro Nacional de Professores de Arte dos Institutos Federais, 4) Revista Brasileira de 

Educação – Associação Nacional de Pesquisa em Educação.
15

 

Como há periódicos que publicam há pelo menos trintaanos, a metodologia utilizada 

para rastrear indícios de publicações que discutissem as relações do ensino de arte no contexto 

da educação profissional se deu pelo critério das palavras-chave como “sentido geral de um 

contexto ou que o clarifica e o identifica”. E também, tratando-se de uma pesquisa 

catalográfica, o termo foi tomado como “identificação dos elementos que se relacionem e que 

fazem parte da mesma área de interesse” (MICHAELIS, 2017). Nesse sentido, a metodologia 

concentrou-se apenas na listagem e na categorização das palavras-chave, descartando-se a 

leitura do título e/ou resumo, presumindo que esses elementos são muitas vezes metafóricos, 

distanciando do sentido literal e numérico que aação metodológica exigia. A carga simbólica 

e representativa das palavras serviu-me de parâmetro para levantar números e analisá-los com 

um olhar para os rastros de possíveis publicações cuja discussão considerasse problemas do 

ensino da arte e da formação de professores de arte na Rede Federal de Educação Científica, 

Técnica e Tecnológica, sendo este procedimento traduzido comolevantamento de dados e 

análise como qualitativo-quantitativo. 

 

2.5.1 Consulta ao site E-mec do Ministério da Educação 

 

Em consulta ao termo “educação profissional” no repositório e-mec, do Ministério da 

Educação, onde se pode averiguar a situação e outras informações dos cursos superiores 

autorizados e/ou reconhecidos pelo governo federal, foram encontrados os diferentes cursos: 

“Licenciatura em Educação Profissional, Científica e Tecnológica”, “Licenciatura em 

Educação Profissional e Tecnológica”, “Licenciatura em Formação Pedagógica de Docentes 

para a Educação Básica e Profissional”, “Licenciatura para a Formação Pedagógica para 

Professores da Educação Profissional da Rede Pública do Estado do Paraná”, “Licenciatura 

em Formação Pedagógica de Docentes para as Disciplinas do Ensino Médio e da Educação 

Profissional de Nível Médio”, “Programa Especial de Formação Pedagógica para as 

Disciplinas do Currículo do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional em 

Nível Médio – Licenciatura”; “Programa Especial de Formação Pedagógica para 

Formadoresde Educação Profissional – Licenciatura”, “Programa Especial de Graduação de 

                                                           
15

 No período de realização do levantamento quantitativo, optei por excluir os dados dos anais do Congresso 

Nacional dos Arte/Educadores do Brasil – CONFAEB, pois, naquela época, as publicações estavam 

incompletas e algumas com erros que inviabilizaram a consulta. Em novembro de 2017 já era possível ter 

acesso aos anais, no entanto, minha busca já tinha sido concluída. 
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Formação de Professores para a Educação Profissional – Licenciatura” e, por último, 

“Programa Especial Formação de Professores para os Componentes Curriculares da Educação 

Profissional”. Os cursos, ofertados por instituições de ensino superior públicas e privadas, 

podem ser apreciados no gráfico que se segue: 

 

 
Gráfico 1 –Número de cursos ofertados por programas de formação de professores de  

instituições de ensino superior, através da busca pelo termo “educação profissional”. 

Fonte:Elaborado pelo autor com base na Revista Brasileira daEducação  

Profissional e Tecnológica (2017). 

 

Vinte e três instituições públicas e privadas de ensino superior, de acordo com a 

listagem do portal, ofertam estes cursos, classificados como “licenciaturas” – 

complementação pedagógica ou segunda licenciatura. Uma mesma instituição oferta ou 

ofertou mais de uma edição dos cursos. Dentre eles, há uma Licenciatura em Educação 

Profissional e Tecnológica oferecida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em 

Salvador-BA. A oferta se dá de forma presencial e a distância – esta última com número de 

vagas dezenas de vezes superior aodos cursos presenciais. Na consulta, sete institutos federais 

ofertam cursos dessa natureza, com diferentes denominações. Dentre as descrições dos 

diversos cursos, o Instituto Federal do Ceará – IFCE assim define o seu: 

 

O curso de Licenciatura em Educação Profissional, Científica e Tecnológica é 

caracterizado como segunda licenciatura e destina-se aos professores bacharéis e 

tecnólogos que atuam nas instituições da rede pública de ensino estadual e federal de 

Educação Profissional do Ceará. (BRASIL, 2017c, grifo nosso). 
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Já a Universidade Católica de Pelotas – UCPEL/RS, assim define seu curso de 

Licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica: 

 

Habilita os profissionais bacharéis de diversas áreas para o exercício do magistério 

em disciplinas do currículo da educação profissional e tecnológica, promovendo a 

formação pedagógica adequada e pertinente ao objetivo e aos princípios norteadores 

da educação profissional em nível médio. (UCEPEL, 2014, grifo nosso). 

 

Além das graduações, há instituições brasileiras de ensino que também ofertam 

cursos de especialização em Educação Profissional e Tecnológica, além de pós-graduações 

stricto sensu, como o Mestrado Profissional em Educação Técnica e Tecnológica – ProfEPT, 

um programa de pós-graduação em rede dos institutos federais com representações e turmas 

em andamento em vários estados brasileiros, com foco para a qualificação de seus docentes e 

servidores administrativos, além de uma cota de vagas para a comunidade geral. Desde 2013, 

o Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN oferta em seu Programa de Pós-

Graduação em Educação Profissional o Mestrado Acadêmico em Educação Profissional, com 

uma linha de pesquisa em Políticas e Práxis em Educação Profissional e outra em Formação 

Docente e Práticas Pedagógicas. A partir de 2013, o Instituto Federal do Amazonas – IFAM 

passa a ofertar o Mestrado Profissional em Ensino Tecnológico, com duas linhas de pesquisa: 

Processos Formativos de Professores no Ensino Tecnológico e Recursos para o Ensino 

Técnico e Tecnológico. Também o Instituto Federal do Triângulo Mineiro – IFTM oferta, 

desde 2014, um Mestrado Profissional em Educação Tecnológica, com três linhas de 

pesquisa: Educação, Trabalho, Ciência e Tecnologia; Tecnologias da Informação e 

Comunicação – TICs, Inovação Tecnológica e Mudanças Educacionais; Gestão das 

Organizações e Políticas para a Educação Tecnológica e Profissional. Além dessas 

instituições, a Universidade Federal de Santa Maria – UFSM também oferta um Mestrado em 

Educação Profissional e Tecnológica, desde 2015, com duas linhas de pesquisa: Políticas e 

Gestão em Educação Profissional e Tecnológica; Formação Docente para a Educação 

Profissional e Tecnológica. Mesmo não sendo a finalidade destapesquisa fazer um 

levantamento de todos os programas de pós-graduação em educação profissional e 

tecnológica ofertados no Brasil, ressalto que possivelmente existem outros programas em 

andamento ou em processo de implantação. Nas buscas online, não encontrei nenhum 

doutorado nesta área de pesquisa. 
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2.5.2 Consulta àRevista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica 

 

Os dados trazidos do e-mec podem ser analisados em conjunto com a quantidade de 

artigos publicados (62 artigos) na Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica 

(gráfico 2), indexada pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e comparados à 

incidência de novos programas de pós-graduação em educação profissional no País. Estes 

números podem funcionar com um termômetro para avaliar a produção intelectual a partir de 

discussões sobre a formação e o trabalho docentes no contexto da educação profissional e 

tecnológica, bem como analisar a abertura de novos programas de pós-graduação em 

educação profissional e tecnológica. Os programas supramencionados iniciaram suas 

atividades no mesmo período em que a linha do gráfico de publicações da RBEPT começou a 

subir, a partir de 2011 – trêsanos após o redesenho da Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica –, tendo significativa produção em 2016, pelo menos o dobro das publicações 

de 2008, quando a revista lançou seu primeiro número. 

 

 
Gráfico 2 –Número de artigos publicados 2008-2016. Fonte: Elaborado pelo autor  

com base na Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica (2017). 

 

Pelos números do e-mec, nomenclaturas, carga-horária (os cursos vão de 540 a 3210 

horas) e descrições de cursos de graduação, percebo um movimento incipiente pela formação 

de professores doEnsino Básico, Técnico e Tecnológico, porém voltado à complementação 

pedagógica de bacharéis que estão dando aula, tecnólogos ou mesmo aqueles que já têm uma 

primeira licenciatura. Programas voltados à primeira graduação de professores deveriam ser 
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prioridade mediante o impulso das escolas brasileiras que passaram a ofertar, nos últimos dez 

anos, a educação profissional através do Programa Brasil Profissionalizado, por meiodo 

Decreto nº 6.302/2007 –ano em que também é lançado pelo MEC o Catálogo Nacional dos 

Cursos Técnicos. Nesse sentido, seria necessária a constituição e a difusão de uma cultura 

investigativa para promover, de um lado, a formação de professores e, de outro, a pesquisa 

sobre o trabalho, a formação e a identidade docentes no âmbito da educação profissional. 

Ao ingressar no IFG, em 2012, o edital do qual fui selecionado exigia um curso de 

formação docente para não licenciados, o qual “prometia” a qualificação para a docência, 

sobretudo para a educação profissional, integralizada durante o estágio probatório. O curso, de 

natureza complementar, com duração de um ano e encontros quinzenais aos finais de semana, 

tinha uma proposta curricular interessante aos “novos” professores, mas pouco consistente e 

distante dos reais problemas e desafios para o trabalho docente que já vivíamos nos câmpus 

dos institutos. Todavia, sendo uma normativa para permanência na instituição e possivelmente 

uma ação administrativa em várias outras reitorias da rede federal de educação, talvez a 

história que vivenciei na minha região tenha sido repetida em outras localidades – o 

cumprimento de um regulamento institucional mais centrado no ato do que no conteúdo. 

Ainda sobre os dados da Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica, 

realizei uma consulta detodos os artigos publicados, de 2008 ao v.1 do ano de 2017, 

rastreando todas as palavras-chave, totalizando 183 verbetes. Deste total, não aparecem os 

termos “arte” ou “ensino de arte”, muito menos “cultura”. Ademais, outros verbetes aparecem 

com nomenclaturas distintas para o mesmo fim, sugerindo uma discordância por área 

temática, apesar da escolha de palavras-chave quando se escreve um artigo ser “técnico-

subjetiva”, ficando a critério do autor a representação de sua produção escrita por três ou 

cinco palavras. É bastante curiosa, por exemplo, as denominações para a Educação 

Profissional e Tecnológica, como assim a define os documentos oficiais do Ministério da 

Educação. Para esta modalidade de ensino, aparecem termos diferentes, tais como educação 

profissional (dentre as 183, esta é a palavra-chave mais usada, com 33 menções); educação 

profissional e tecnológica; educação científica e tecnológica; educação profissional técnica de 

nível médio; educação profissionalizante; ensino técnico; ensino técnico profissionalizante; 

ensino médio integrado; ensino profissional; ensino profissional e tecnológico; educação 

tecnológica. Para o modelo de formação, aparecem os seguintes termos: formação integrada; 

formação do trabalhador; formação humana integral; formação integral integrada. Já para os 

cursos de nível médio,temos: cursos profissionalizantes e técnicos; cursos técnicos. 
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Não parece haver uma coerência de área e palavras técnicas, o que pode refletir, 

contudo, os problemas identitários de uma área de ensino, desde a fragilidade identitária da 

rede federal de ensino, afetando, principalmente, a identidade docente, sua formação, o 

trabalho e a produção intelectual. A constituição do nome “Rede Federal de Educação 

Científica, Técnica e Tecnológica”, com uma denominação extensa,sem palavras que 

remetam à educação humanística, cultural e artística, demonstra dificuldades identitárias se 

comparadas a sua formação linguística a partir do estudo das palavras-chave daqueles artigos 

publicados de 2008 até o primeiro semestre de 2017. Para denominar a rede,foram 

encontradas: rede federal de educação profissional; rede federal de escolas profissionais; rede 

de ensino profissional; institutos federais. E para as unidades de ensino: institutos federais, 

escola técnica de nível médio. 

 

 
Gráfico 3 –Número de verbetes, por agrupamentos temáticos, nas palavras-chave  

dos artigos. Fonte: Elaborado pelo autor com base na Revista Brasileira  

da Educação Profissional e Tecnológica (2017). 

 

Ainda sobre as palavras-chave dos artigos já publicados na revista que compõem 

uma representação significativa da produção intelectual dos professores e pesquisadores 

ligados à educação profissional, foi possível criar o gráfico 3, que expõe, por afinidades entre 

os termos, áreas temáticas sobre a formação, o trabalho e a identidade docentes. O grupo 

maior de verbetes refere-se à formação docente em educação profissional e tecnológica, com 

variações de termos, tais como: formação de professores, formação de professor de EPT, 

formação pedagógica, formação docente, programa especial de formação pedagógica, 
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percurso formativo, qualificação profissional, educação ao longo da vida e aprendizagem 

docente. O grupo de palavras-chave que se refere às discussões sobre o trabalho docente 

também varia em seus verbetes: docência, saberes didáticos, saberes pedagógicos, saberes 

docentes, dentre outros. Finalmente, sobre identidade docente, aparecem os verbetes: 

identidade profissional, identidade docente, concepções docentes, perfil docente, professor. 

Esses três grupos temáticos, se comparados ao total de assuntos representados por palavras-

chave, assim se relacionam: 

 

 
Gráfico 4 –Número de verbetes relacionados à formação, trabalho e identidade  

docente em relação ao total de palavras-chave. Fonte:Elaborado pelo autor com base  

na Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica (2017). 

 

Aproximadamente 32% das palavras-chave dos artigos publicados na revista se 

referem a temas que supostamente discutem e problematizam a formação, o trabalho e a 

identidade docentes no campo de atuação da educação profissional. Número sintomático e que 

reflete preocupações sobre ser professor nesta modalidade de ensino e todas suas variáveis: 

coexistência de três níveis de ensino – médio, superior e pós-graduação –; educação de jovens 

e adultos; pesquisa; extensão; programas nacionais de formação profissional de curta e média 

duração, dentre outras demandas que nos chegam como, por exemplo, oferta de cursos 

profissionalizantes para egressos do serviço militar.  

Sobre arte, seu ensino e cultura, não há nenhuma palavra-chave que se aproxime do 

tema. Um sinal preocupante para o ensino de arte e sua representatividade no circuito 

acadêmico, como as publicações na RBETP, que não podem ser vistas como uma única fonte 
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de pesquisa, porém um importante canal e parâmetro para nos ajudar a avaliar, ou mesmo 

rastrear sinais da formação e o trabalho docente em arte: 

 

 
Gráfico 5 –Relação entre o total de palavras-chave nos artigos com os verbetes  

“arte”, “ensino de arte” e “cultura”. Fonte: Elaborado pelo autor com base naRevista  

Brasileira daEducação Profissional e Tecnológica (2017). 

 

Vários componentes curriculares das áreas técnicas, ou eixos tecnológicos, aparecem 

entre as palavras-chave, inclusive no contexto do seu ensino. Como meu foco é a arte como 

componente curricular do ensino médio, fiz o levantamento dos termos representativos dos 

demais componentes deste nível de ensino e que fazem parte do seu núcleo propedêutico. 

Foram encontradas as seguintes palavras na relação ensino/verbete: matemática, filosofia, 

química e história, como demonstra o gráfico:  

 

 
Gráfico 6 –Incidência do verbete “arte” entre os demais verbetes que compõem 

as palavras-chave que designamunidades curriculares do ensino médio.Fonte: Elaborado 

pelo autor com base naRevista Brasileira da EducaçãoProfissional e Tecnológica (2017). 
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A inexistência do verbete “arte” ou “ensino de arte” entre todas as palavras levantadas 

nas publicações da revista não significa que os professores de arte, principalmente aqueles 

ligados ao magistério doEnsino Básico, Técnico e Tecnológico, não estão produzindo 

pesquisa e/ou publicando conteúdos sobre o trabalho, a formação e a identidade 

docentesemrevistas, anais e periódicos brasileiros e internacionais. Portais importantes para a 

área como os anais da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas – ANPAP, 

anais do Congresso da Federação de Arte/Educadores do Brasil – CONFAEB, Revista 

Brasileira de Educaçãoda Associação Nacional de Pesquisa em Educação – ANPED, 

publicações da International Society for Education Through Art – INSEA
16

 divulgam nossas 

pesquisas, mas a representatividade da pesquisa em arte em periódicos de cunho 

multidisciplinar e que funcionam de vitrine de um determinado segmento do serviço público – 

como os institutos federais – parece tímida. 

 

2.5.3 Consulta aos Anais do I Encontro de Professores de Arte dos Institutos Federais 

 

Outra fonte de pesquisa foi os anais do I Encontro de Professores de Arte dos 

Institutos Federais, realizado em 2016, na cidade de São Paulo, do qual participei 

apresentando um artigo sobre um projeto de ensino de artes visuais no IFG. O evento teve 52 

artigos publicados em quatro áreas temáticas: “A formação docente em artes dentro dos IF´s”; 

“O desenvolvimento da pesquisa em arte nos IF´s”; “Práticas do ensino de arte nos IF´s e a 

democratização da arte e a oferta das linguagens artísticas nos IF´s”; “Projetos de extensão e 

sua representatividade dentro do contexto da educação profissional”. De modo geral, todos os 

trabalhos abordam relações da docência em arte nos institutos federais, alguns artigos mais 

centrados no ensino de arte e formação docente e outros em relatos de práticas artístico-

pedagógicas no âmbito das centenas de câmpus pelo País. Há palavras-chave que sugerem 

uma discussão das práticas em ensino de arte, outras da formação do professor e, por último, 

de questões do ensino profissional e tecnológico. Mas antes vejamos a relação das palavras-

chave em sua totalidade com aquelas que se referem, de forma direta, ao ensino:  

                                                           
16

 Para citar meu exemplo, tenho um artigo publicado na Revista E-Magazine, do INSEA, que trata de ações de 

ensino de arte em minhas turmas de ensino médio integrado ao técnico em tempo integral, além de outros 

artigos que tratam do mesmo tema, ou da formação de professores no contexto da educação profissional e 

tecnológica, em anais da ANPAP e CONFAEB.  
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Gráfico 7 –Palavras-chave que fazem referência direta ao verbete “ensino” em relação 

ao total de palavras-chave dos artigos publicados.Fonte: Elaborado pelo autor com base 

na Revista Brasileira daEducação Profissional e Tecnológica (2017). 
 

Trabalhar com dados quantitativos não é trabalho matemático puro, mas uma ação 

também imersa em subjetividades e escolhas diretas ou indiretamente influenciadas por um 

problema e suas perguntas. As escolhas vão do tipo de material/dados que se quer – ou se 

pode trabalhar – à forma de tratá-los e inseri-los numa discussão, seja ela nova ou já em 

andamento, trazendo consigo outras camadas de um percurso investigativo. Lidar com 

palavras-chave foi uma ação metodológica que surgiu no início desta pesquisa e agora as 

retomo como elemento “concreto” para uma análise qualitativo-quantitativa. As reflexões a 

partir das representações gráficas, pela forma visual ou pelos números destacados, não são 

flechadas certeiras sobre o ponto central de um alvo, mas arranhões entre os limites de sua 

circunferência. No caso do gráfico 7, pouco mais de um quarto das palavras-chave – neste 

levantamento não estou lidando com o conteúdo dos artigos – representam publicações que 

possivelmente discutiriam, de forma direta, questões do ensino, provavelmente no campo da 

arte. Sobre as especificidades dessas questões, foi possível fazer outros dois levantamentos: 
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Gráfico 8 –Relação entre as palavras-chave que fazem referência ao ensino de arte, educação e 

educaçãoprofissional. Palavras-chave que fazem referência à formação e prática docente em relação ao total. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na Revista Brasileira daEducação Profissional e Tecnológica (2017). 

 

O primeiro gráfico faz outro tipo de comparação, relacionando palavras-chave que 

fariam uma discussão sobre o ensino de arte em suas diversas linguagens, sobre educação, 

currículo e suas metodologias no campo da arte e, por último, questões do ensino de arte no 

âmbito da educação profissional e tecnológica. E finalizando este exercício que é quantitativo, 

qualitativo e, sobretudo visual, o segundo representa a quantidade de palavras-chave 

diretamente relacionadas à formação e à prática docentes em relação ao total de verbetes em 

todos os artigos publicados, visivelmente um número tímido em relação ao total. 

 

2.5.4 Consulta à Revista Brasileira de Educação – RBE 

 

A Revista Brasileira de Educação – RBE, editada pela Associação Nacional de 

Pesquisa em Educação, também foi instrumento de consulta de termos que fazem referência à 

educação profissional ou a outras que aludam à arte na educação. A revista tem setenta 

edições e seu número zero é de 1995, porém só a partir do número 20, em 2002, passa a 

publicar artigos no formato usual contemporâneo, com título, resumo e palavras-chave. Dessa 

forma, foram instrumentos de consulta as revistas publicadas no intervalo de 2002 a 2017, ou 

seja, do número 20 ao 70.  

Não muito diferente das demais pesquisas em revistas especializadas em educação, 

arte ou arte na educação, os números de palavras-chave referentes à educação profissional – 

ou sinônimas – são modestas em relação ao total. Se por um lado deve-se considerar que a 

diversidade de palavras-chave numa revista aberta às discussões em educação brasileira é 

imensa, é também razoável se perguntar por que, no meio dessa diversidade léxica, aquelas 

palavras tidas como representativas das modalidades de nosso sistema educacional, como a 
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educação profissional, por exemplo, quase não aparecem? A representatividade da produção 

de conhecimento no campo da educação profissional, considerando como referência a Revista 

Brasileira de Educação – a mais importante da área no país – é inexpressiva e contrasta com a 

história brasileira da formação humana para o trabalho, bem como com as transformações 

desse sistema de ensino nos últimos cemanos, principalmente na última década. 

 

 
Gráfico 9 – Relação entre as palavras-chave que fazem referência à educação profissional dentre as demais. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na Revista Brasileira daEducação Profissional e Tecnológica (2017). 

 

Para a educação profissional, também encontrei “educação e/ou formação 

politécnica” para se referir, mesmo que indiretamente, às relações entre educação e formação 

técnica. Entre mais de duas mil palavras-chave, apenas dezfazem referência à educação 

profissional e, dentre essas, nenhuma ao ensino de arte no contexto da formação técnica. Por 

outro lado, há um importante estudo de Bittar e Ferreira Jr.(2012), Artes liberais
17

 e ofícios 

mecânicos
18

 nos colégios jesuíticos do Brasil colonial, que trata dos arranjos formativos da 

instrução para o trabalho durante a implantação dos colégios jesuíticos, que tinham a 

necessidade de também formar técnicos em oficinas anexas para a produção de manufaturas 

de consumo próprios: 

 

Essas oficinas anexas aos colégios eram unidades que fabricavam manufaturas com 

base nas relações de produção entre um mestre e os aprendizes da ocupação manual 

ou mecânica. O processo de ensino e aprendizagem transcorria tal como nas 

corporações de ofício medievais, ou seja, envolvendo diretamente os padres jesuítas 

e os escolásticos dos colégios durante o trabalho produtivo das manufaturas. A 

aprendizagem decorria da observação e imitação, ou seja, no próprio processo de 

fazer as manufaturas. (BITTAR; FERREIRA JR, 2012, p. 707). 

                                                           
17

 Humanidades. 
18

 Produção manufatureira. 
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No seio da riqueza da produção brasileira no campo da educação, o que justifica a 

inexpressividade da produção de conhecimento em educação profissional em nossos 

periódicos mais importantes? Pode ser essa ausência uma continuidade histórica frente à 

educação para o trabalho em detrimento de modelos de ensino positiva e historicamente 

construídos como prioritários? Considero esta última questão verdadeira, uma vez que a 

dicotomia trabalho intelectual/trabalho braçal, diretamente relacionada às questões de cor e 

classe, como este próprio texto discute, ainda perdura em nosso imaginário social e 

principalmente no imaginário escolar.  

Há, no entanto, representativa parcela de pesquisadores que vêm produzindo e 

publicando no campo da educação profissional – poucos fazendo relações com o ensino de 

arte. Porém, percebe-se uma ausência na visibilidade destes trabalhos, ora publicados em 

revistas muito especializadas, ora com discussões generalizadas, tratando este campo 

educacional muito mais relacionado à indústria e à empregabilidade, escapando-se de suas 

nuances constitutivas que podem expor várias instâncias da formação do povo brasileiro sob a 

relação educação/trabalho/cultura. O contraste reafirma a imagem de um campo 

historicamente abastardo das políticas públicas para a educação e reforçado por concepções 

culturais que dicotomizaram o trabalho da mente e o trabalho do corpo, necessitando, porém, 

de urgentes desconstruções.  

 

2.5.5 Considerações sobre o levantamento qualitativo-quantitativo e seus imbricamentos com 

os dados narrativos 

 

Uma vez que usei de palavras-chave para a construção de sentidos em todo este 

processo de investigação, quefuncionaram para diagnosticar a produção em pesquisa e suas 

publicações no campo da educação profissional, é possível fazer alguns apontamentos sobre 

os dados obtidos. A arte, muito menos seu ensino, não ocupa espaços privilegiados em 

representações gráficas de cunho social, econômico, político, quiçá educacional. Visualizar 

em gráficos pequeníssimas “torres” e “pedaços de pizzas” para a arte, dividindo o mesmo 

espaço imponente dos números que representam áreas tidas como prioritárias, não é uma 

novidade. Mais uma vez a experiência com números confirma que há uma lacuna no ensino 

de arte no Brasil, da falta de professores à regulamentação de seu ensino, haja vista que as leis 

ainda são muito frágeis, permitindo interpretações variadas.  

Dessa forma, atenho-me, por uma questão de espaço e coerência, a alguns 

apontamentos a partir da análise dos gráficos, também mediado pelo contexto das entrevistas 
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narrativas que realizei, com atenção às minhas impressões advindas do meu cotidiano de 

trabalho e pesquisa no IFG, sobretudo da minha experiência profissional no campo do ensino 

da arte: a) As publicações sobre a educação profissional, muitas delas realizadas por 

professores da EBTT, concentram-se mais nos discursos das políticas públicas para a 

formação do trabalhador e desenvolvimento da indústria, deixando em segundo plano o olhar 

para si enquanto professor do ensino técnico em (trans)formação;b) O núcleo propedêutico e o 

núcleo técnico nos institutos federais ainda se veem marcados pelas fronteiras disciplinares, 

não propiciando uma eficiente educação integrada em tempo integral;c) A partir dos seus 

diversos papéis e lugares, hoje o denominado professor de arte participa da formação técnica e 

sensível do trabalhador, desde a constituição da educação profissional pública no Brasil, no 

século XIX;d) As pesquisas em arte no contexto da educação profissional já realizadas ou em 

andamento nos dezanos de Instituto Federal são tão novas quanto os novos formatos 

institucionais da rede; e) Nesse sentido, podem se revelar tão frágeis quanto a fragilidade de 

nossas próprias identidades como docentes do EBTT; f) Mesmo o ensino de arte sendo um 

elemento da formação do sujeito trabalhador desde o início do século XIX, estatística e 

visualmente os gráficos que representam a pesquisa em educação profissional e da arte no 

contexto da educação profissional não expressam sua representatividade histórica e a prática 

docente nos mais de seiscentoscampus da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica. 

Em outro documento do site da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

do Ministério da Educação, há um arquivo de palestras que lista algumas propostas de cursos 

de Licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica:
19

I) curso de licenciatura para 

graduados; II) curso de licenciatura integrado com o curso de graduação em tecnologia; III) 

curso de licenciatura para técnicos de nível médio ou equivalente; IV) curso de licenciatura 

para concluintes do ensino médio (BRASIL, 2017c).
20

 

Para as quatro modalidades de ensino, a regulamentação da profissão dar-se-ia 

apenas para a docência dos conteúdos profissionais, ou seja, o documento reflete aspirações 

para a formação de “professores-técnicos” que atuariam em componentes curriculares das 

áreas técnicas, organizadas em eixos tecnológicos, tais como: Produção Industrial, Produção 

Alimentícia, Infraestrutura, Militar, Desenvolvimento Educacional e Social, Gestão de 

Negócios, Produção Cultural e Design, Recursos Naturais, dentre outros. Se, por um lado, é 

                                                           
19

 Esta estruturação, de Lucília Machado, é discutida em seu artigo Diferenciais inovadores da formação de 

professores da educação profissional, publicado na Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica. 
20

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Secretaria de Educação Técnica e Tecnológica. 
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urgente a habilitação de profissionais (técnicos, tecnólogos e bacharéis) para o magistério da 

educação básica, técnica e tecnológica; por outro lado é necessária a investigação da formação 

e atuação docente do núcleo propedêutico da educação básica, abarcando os componentes 

curriculares do ensino médio, como geografia, física, português, filosofia, arte, dentre outros.  

Ainda sobre a possível estrutura para a formação de professores da educação 

profissional e tecnológica, nota-se que a oferta de cursos para concluintes da educação básica 

é o quarto ponto apresentado, priorizando a formação “agregada” a outros modelos de ensino, 

como os cursos superiores de tecnologia e os cursos técnicos de nível médio – o que seria, de 

acordo com a proposta do documento, mais uma das instâncias para a formação de 

professores num país onde a imagem da profissão está atrelada aos baixos salários, às doenças 

do trabalho e, sobretudo, à desvalorização cultural. Sobre este último aspecto, se tal proposta 

fosse efetivada no Brasil – o que ainda não aconteceu – por último estariam os investimentos 

e discussões sobre a adolescência e o mundo do trabalho, em queescolher ser professor, 

especialmente da educação técnica e tecnológica, émais uma dentre as tantas opções de 

formação profissional. O texto sugere tipos de formação relacionados a outras formações em 

curso ou concluídas, porém não privilegia a formação inicial daquele professor, cuja ênfase 

privilegiaria a constituição de uma cultura da profissão, bem como a pesquisa e consolidação 

de um segmento em expansão na história da educação brasileira, pois  

 

[...] essa modalidade educacional contempla processos educativos e investigativos 

de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas de fundamental 

importância para o desenvolvimento nacional e o atendimento de demandas sociais e 

regionais, o que requer o provimento de quadros de formadores com padrões de 

qualificação adequados à atual complexidade do mundo do trabalho. (MACHADO, 

2008, p. 14). 

 

O mundo do trabalho e suas matrizes tecnológicas parecem realçar as investigações 

sobre a educação profissional, ainda tímida se comparada à expansão das “escolas técnicas” 

brasileiras, tanto do setor público (com destaque para a rede federal), quanto no segmento 

privado. A eficiência e a habilidade técnicassãopremissas constantes na construção dos 

discursos que priorizam o “sucesso” docente a partir de “[...] princípios e processos relativos a 

um eixo tecnológico e a determinada área produtiva – de bens e serviços, resultante, em geral, 

da aplicação de conhecimentos científicos” (MACHADO, 2008, p. 17).  

Nesse sentido, e apesar de afirmações locais e desconectadas umas das outras, o 

fluxo de ações formativas para a atuação na educação profissional segue desintegrado de uma 

política pública para formação de professores, além de não projetar uma cultura que pense e 
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sistematize a profissionalização da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica. Se, por um lado, temos questões importantes de políticas públicas para o 

entendimento do ensino técnico como mais uma das demandas de uma progressão econômica 

e social de um país, por outro lado temos a diversidade da oferta de cursos, demonstrando 

também as diversidades culturais locais brasileiras, sinalizando a interiorização da escola e 

sua consequente multiplicação de vagas para a educação profissional. Para citar um exemplo, 

o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, do Ministério da Educação, em sua edição de 2016, 

relacionou 253 tipos de cursos. Como pensar a formação de professores no contexto da 

diversidade e quantidade? Sobre esta pergunta, Baptaglin (2010, p. 12) aponta: 

 

Além desta discussão do curso de formação, cabe outra discussão não trivial que é a 

saída, ou seja, a diplomação deste profissional. Nas disciplinas e áreas propedêuticas 

o estudante diploma‐se em Matemática, Português, História, Geografia, Artes, etc., e 

atuará nesta área. Na EPT cada curso necessita de diferentes disciplinas e não cabe a 

cada uma delas ter um curso superior de licenciatura. Assim, fica difícil a 

diplomação deste sujeito e a especificidade de sua atuação. 

 

Ainda nesse contexto, caberia pensar os lugares e trânsitos do ensino de arte no 

ensino técnico/profissional e se ainda não há na agenda das políticas públicas nacionais 

demanda mais urgente, como a efetivação de políticas para a formação de professores da 

educação profissional e tecnológica? Entre a profissionalização de pessoal docente para o 

EBTT e o pensamento pedagógico da arte neste contexto, há uma lacuna a ser ocupada por 

discussões epistemológicas no campo da educação, no currículo e na formação desses 

professores para talvez, num futuro, se discutir a arte e seu ensino nos territórios da educação 

para o trabalho. Entender, num primeiro momento, o que é a instituição e como é a formação 

de seus professores seria uma premissa razoável para as discussões específicas das áreas de 

conhecimento, dentre elas, as artes. 

 

2.6 Análise do Currículo Lattes e das entrevistas narrativas, processo criativo em 

gravura e a pesquisa artística com eixo 

 

Remontar narrativas da configuração histórica da educação profissional no Brasil, 

considerando, principalmente, os rastros do ensino de arte, especialmente o ensino do 

desenho, foi um exercício que afetou diretamente o entendimento do jogo metodológico que 

esta pesquisa construiu em seu percurso. Compreender essas matrizes, possibilitou-me um 

outro olhar sobre o trabalho docente contemporâneo na educação profissional, representado 

pelas professoras colaboradoras e também por mim. Dessa forma, debruçar-se sobre os 
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depoimentos delas foi também um momento para compreender a história docente 

experimentada, a fim de encontrar semelhanças e discrepâncias entre o hoje e o passado. 

O infográfico da página seguinte representa um toca-discos e um vinil constituído 

por três faixas: o processo artístico em gravura, a análise do Lattes e as entrevistas narrativas e 

a conjuntura entre o processo artístico e o acadêmico-investigativo. A imagem alude a lugares 

e rotas investigativas, onde procuro estabelecer um equilíbrio melódico destas três instâncias 

de pesquisa estabelecidasno processo de doutoramento. Uma faixa não poderia ser mais 

importante que a outra, por conviveremnum jogo harmônico em que suas singularidades 

resultam num ritmo único. 

Um disco de vinil tem seus lados A e B. O infográfico expõe apenas um lado, nem o 

A, nem o B, mas deixa oculta uma de suas faces: esta pesquisa teria, por si, um avesso? Uma 

pergunta quepermite à própria pesquisa um entendimento dela mesma enquanto processo 

inacabado e possível de retomadas. Desse modo, aciono o play metodológico, e aagulha 

percorre as narrativas eos lugares desta rota investigativa em que a melodia revela os arranjos 

de uma pesquisa artística. 
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2.6.1Análise do Currículo Lattes e das entrevistas narrativas  

 

Quando comecei o doutorado, não tinha ideia de que desenvolveria um estudo 

narrativo, nem realizaria entrevistas narrativas comencontros presenciais ou por meios 

digitais. A Pesquisa Narrativa, enquanto campo epistemológico da pesquisa 

qualitativa,autoconvocou-se neste trabalho. Ao me perguntar sobre o que permitiu minha 

entrada neste campo, penso em alguns motivos: a pesquisa em arte precisa de surpresas; as 

surpresas precisam ser sistematizadas e localizadas metodológica e epistemologicamente; o 

novo é resultado do mergulho imaginativo; a criação artística pode caminhar junto à criação 

acadêmico-investigativa; uma pesquisa que envolve criação artística e investigativa abrange 

também a pessoalidade de quem a faz; a imersão de questões particulares e suas 

correspondências coletivas permitem um processo capaz de promover viradas profissionais e 

a reconfiguração de si. Deste modo, o discurso narrativo como insumo de uma invenção 

metodológica para coleta e/ou produção de dados ora apareceu de forma mais concreta através 

da conversa presencial e gravada com as colaboradoras, ora se dissolveu em outras instâncias, 

assim classificadas: 

 

1. Narrativas de memória: histórias e movimentos que já conhecia das 

colaboradoras em função da colegialidade; 

2. Narrativasdocumentadas: representações profissionais no Currículo Lattes das 

professoras colaboradoras; 

3. Narrativas orais: entrevistas narrativas realizadas presencialmente; 

4. Narrativas virtuais: interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 

O Currículo Lattesconstituiuo segundo passo da pesquisa.E, com base nas 

inquietações da representação profissional de quatro professoras de artes visuais do IFG na 

Plataforma Lattes (www.lattes.cnpq.br),surgiu o desejo de investigar outros meios de 

exposição daquelas trajetórias (trans)formativas.Apartir disso, ao invés de usar “trajetórias de 

vidas”, um termo próprio da Pesquisa Narrativa, adoto as trajetórias (trans)formativas para me 

referir aos percursos de formação de vida e docente que estão em constante trânsito, física ou 

poeticamente. 

Em 2014, em pesquisa ao Sistema Unificado de Administração Pública– SUAP, onde 

estão os dados profissionais dos servidores do IFG, fiz o levantamento dos professores de 

artes visuais ativos na instituição. Na época, somavam-se dez (na conclusão desta tese, o 

http://www.lattes.cnpq.br/
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número aumentou). Conforme explicitado no início, fiz o convite a cinco professoras, 

dispostas a contar a história da sua formação artística e docente a partir de um roteiro – o 

próprio Currículo Lattes. O desejo era o de provocar a exposição de outros movimentos 

formativos, ocultos pelas brechas e lacunas dos currículos institucionais. O olhar estava para 

os avessos e o desmanche do documento: uma desconstrução do arranjo estético, ético e 

político profissional que lá estava registrado e que poderia ocultar as “bonitezas” que a 

biografia docente evoca (FREIRE, 2011). 
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Docente Ingresso 

no IFG 

GRADUAÇÃO Início-

fim 

ESPECIALIZAÇÃO Início 

-fim 

MESTRADO Início 

–fim 

DOUTORADO Início 

– fim 

Câmpus 

Alexandre 

José 

Guimarães 

2012 Bacharelado em Artes 

Visuais - UFG 

1997- 

2000 

  Cultura Visual 

- UFG 

2009-

2011 

Arte e Cultura 

Visual 

UFG - Goiás 

2014- Aparecida 

de Goiânia 

Ana Rita 

Silva 

2013 

 

Licenciatura em Artes 

Visuais - UFG 

1999- 

2002 

Literatura Brasileira 

UNIVERSO - Goiânia 

2006 – 

2007 

Educação – 

PUCGoiás 

2001-

2013 

Educação – 

PUCGoiás 

2015- Cidade de 

Goiás 

Ana Lúcia 

Siqueira 

 Licenciatura em Artes 

Visuais - UFG 

   Cultura Visual    Aparecida 

de Goiânia 

Daniela 

Garcia 

Bueno 

2013 

 

Licenciatura em 

Educação Artística - 

UEL 

2003- 

2006 

  Artes 

UNESP 

2008-

2010 

  Uruaçu 

Edson 

Rodrigo 

Borges 

2010 

 

Licenciatura em 

Educação Artística 

FATEA 

Lorena/SP 

1998- 

2001 

Teorias e Práticas da 

Arte Contemporânea 

FATEA 

2002 – 

2003 

Ciência da 

Arte - UFF 

2007-

2009 

  Formosa 

Elza 

Gabriela 

Godinho 

Miranda 

2010 

 

Licenciatura em 

Educação Artística – 

Artes Cênicas; 

Lic. Ed. Art. – 

ArtesPlásticas - UnB 

2000- 

2005; 

2004- 

2008 

  Arte 

UnB 

2006-

2008 

  Anápolis 

Luciana 

Bigolin 

Martini 

2010 

 

Licenciatura em 

Educação Artística – 

Artes Plásticas 

UPF 

1989- 

1993 

Cerâmica 

UPF 

Universidade de Passo 

Fundo; 

Educ. Infantil -UFG 

1996 – 

1997; 

2008 – 

2010 

Geografia 

IFG – Jataí 

2012-

2014 

  Jataí 

Lidia 

Lobato Leal 

2009 

 

Licenciatura em 

Educação Artística 

UNIFAP 

1998- 

2001 

Docência do Ensino 

Superior 

FACULDADE ATUAL 

Amapá 

2003 – 

2005 

Cultura Visual 

– UFG 

2007-

2009 

Educação 

UNICAMP 

São Paulo 

2015-  Goiânia 

Centro 

Mônica 

Mitchell de 

Morais 

2009 

 

Licenciatura em Artes 

Plásticas - UFG 

1995- 

1998 

Formação de Professores 

PUCGoiás 

2000 – 

2000 

Cultura Visual 

– UFG 

2004-

2006 

Arte 

UnB – Distrito 

Federal 

2013-  Inhumas 

Naira 

Rosana Dias 

da Silva 

2010 

 

Bacharelado em Artes 

Visuais – Design 

Gráfico - UFG 

2000- 

2004 

  Cultura Visual 

– UFG 

2006-

2008 

  Cidade de 

Goiás 

Quadro 2 –Perfil dos professores de artes visuais do IFG, em 2014. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Depois de um estudo inicial do Currículo Lattes das quatro colaboradoras, estruturei 

as entrevistas narrativas, que foram feitas individualmente comuma média de três meses de 

intervalo entre elas. A base conceitual das entrevistas teve referência nos estudos de 

Nóvoa(2009;2013), que afirma ser importante considerar a formação profissional do professor 

no seio da profissão docente, levando em consideração o cotidiano escolar e sua pessoalidade 

como parte constitutiva do ser único sujeito/professor. O autor defende, portanto, uma 

formação dentro da profissão. Instigado por estas provocações e envolto em questões da 

formação do professor para a atuação no ensino técnico, os estudos de Nóvoame respaldavam 

ao entender que nós, professores de artes visuais do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, 

não tínhamos formação específica para este tipo de atuação. Havia uma hipótese de pesquisa 

de que a nossa docência em arte no IFG tinha significativamente uma diferenciação em 

relação à docência em arte no ensino básico regular. Tal questão foi muitas vezes levantada 

nas entrevistas eora ganhava relevância, ora não se mostrava muito convidativa para a 

discussão. O que pensava ser o fio condutor do estudo foi se desconstruindo, e o próprio 

percurso foi revelando outras questões que mais se voltaram para um modo de fazer pesquisa 

em ensino de arte, ancorado pela experiência viva através do depoimento das professoras 

colaboradoras, acrescentada à minha própria performance de professor. 

Nesse sentido, mirei os avessos da formação e atuação docentes representadas no 

Lattes para, assim, provocar a exposição de histórias que lá não são contadas, através, num 

primeiro momento, de entrevistas narrativas presenciais e, num segundo momento, de 

conversas via fórum de discussão por meio da plataforma de ensino a distância Moodle Ipê da 

UFG (ead.ufg.br), em seu espaço de pesquisa e extensão. Com atenção às lacunas e buracos 

daquelas histórias de vida, investiguei movimentos profissionais e/ou pessoais que 

provocaram (e vêm provocando) marcas em sua formação que, por sua vez, vêm 

(re)constituindo identidades profissionais de professoras de artes visuais. 

 

2.6.2Processo artístico em gravura 

 

Fiz gravura durante a graduação, entre 1997 e 2001. Nunca mais experimentei fazer, 

a não ser abordá-la em minhas aulas de artes visuais para os ensinos básico e superior. Entre a 

graduação e a experiência de ateliê vivida no doutorado, são dezessete anos, 

aproximadamente. A disciplina Tópicos Especiais em Poéticas Visuais: Gravura,ofertada pelo 

programana linha de pesquisa Poéticas Visuais e Processos de Criação, foi uma escolha 

(orientada), paraalém do cumprimento dos créditos obrigatórios,nãoprevista em nossa agenda, 

http://www.ead.ufg.br/
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já que estava me preparandopara o estágio doutoral (doutorado sanduíche) na Universidade do 

Porto, Portugal, onde minha orientadora mantém relações de pesquisa em ensino de artes 

visuais. Em função das restrições orçamentárias para a educação, principalmente para a pós-

graduação, em 2015, novos fluxos de bolsas de pesquisa no exterior foram suspensos por 

tempo indeterminado, o que inviabilizou o intercâmbio e, ao mesmo tempo, oportunizou 

outros percursos na própria Faculdade de Artes Visuais da UFG. No segundo semestre de 

2015, matriculado na disciplina Tópicos Especiais em Poéticas Visuais: Gravura, desenvolvi, 

orientado pelo Prof. Dr. José César Teatini de Souza Clímaco, uma experimentação artística 

cuja ressonância esteve diretamente relacionada à metáfora principal da pesquisa: os avessos.  

Combinar e relacionar teoria e prática foi, ao mesmo tempo, transitar por uma via 

dupla em que o pensamento sistêmico e escrito gerou imagens e vice-versa – uma “conversão 

relacional” (IRWIN, 2013, p. 30) entre imagem e palavra. É desse modo que“[...]artistas 

entendem o poder da imagem, do som, da performance e da palavra, não separados ou 

ilustrativos um dos outros, mas interligados para produzir significados adicionais (IRWIN, 

2013, p. 29). 

Segundo a gravadora e professora ítalo-brasileira Maria Bonomi, “[...] a gravura 

começa pela ideia” (GRAVURAS..., 2000). No processo criativo em gravura, imerso nas 

representações a partir da metáfora avesso, quis trabalhar com avessos de embalagens de 

papel, apropriando-as como possíveis suportes para impressão, via experimentação de novos 

materiais. Neste enfrentamento que o gravador mantém com a matéria, ou com a percepção 

dela, como narra Bonomi no vídeo Gravuras de Maria Bonomi, chego às embalagens de 

caixas de fósforo, seduzido pela possibilidade de que aquelas “folhas de madeira” pudessem, 

de alguma forma, resultar numa reinvenção da xilogravura contemporânea.E o que antes foi 

pensado como suporte para impressão tornou-se sua própria matriz: 

 

Tudo o que a gravura propõe é uma percepção da matéria e de instrumentos, 

completamente diferente [...] o conceito de uma gravura está no início de uma ideia, 

mas ele vai se formando através dos estágios tanto de gravação, quanto de 

impressão, que são sucessivos [...] a matriz não é, necessariamente, algo 

transportável, mas ela é o meio multiplicador da ideia[...] nada na gravura é 

supérfluo e nada na gravura é banal. (GRAVURAS..., 2000). 

 

Crio, assim, uma matriz, colando várias caixinhas abertas (planificadas) sobre uma 

superfície de papelão rígido,e noto que essas embalagens, em seus avessos, tinham incisões 

em suas dobras (vincos), uma espécie de sulcos pré-concebidos. Estes vincos eram, a priori, 

elementos visuais já presentes na matriz e que foram apropriados (outras vezes ignorados) em 
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cada processo de composição e gravação da imagem. Ao mesmo tempo, lidar com esta 

produção no ateliê gerava outras indagaçõespara a investigação em andamento registradas no 

ateliê ou em casa, no caderno do artista: “trate o avesso como avesso”; “olhe para as marcas 

do avesso”; “todo avesso tem marcas”; “o avesso tem incisões”; “o avesso está na superfície”. 

A seguir, algumas gravuras produzidas: 

 

 
Imagem 4 –Xilogravura. Sem título. Autor: Alexandre Guimarães (2015). 



86 

 
Imagem 5 –Xilogravura. Sem título. Autor: Alexandre Guimarães (2015). 

 

 
Imagem 6 –Xilogravura. Sem título. Autor: Alexandre Guimarães (2015). 
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Imagem 7 –Xilogravura. Sem título. Autor: Alexandre Guimarães (2015). 

 

 
Imagem 8 –Xilogravura.Sem título. Autor: Alexandre Guimarães (2015). 
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Imagem 9 –Xilogravura. Sem título. Autor: Alexandre Guimarães (2015). 
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2.6.3Pesquisa artística 

 

Assumo como pesquisa artística (em minúsculo) os arranjos de investigação – 

metodologias, conhecimento e criação – entre dois espaços/tempos fundamentais neste 

processo: o diálogo com as colaboradoras e o diálogo com o processo artístico em gravura, 

em que ambas as experiências só constroem sentidos na presença da outra. Analisando meus 

processos vividos neste tempo de pesquisa, noto uma frequência de sentidos, ações e decisões 

a partir de movimentos investigativos, entre buracos de tempo (DELEUZE, 1992), espaço e 

lacunas, bem como em suas marcas. Assim, refiro-me, particularmente, aos intervalos entre o 

vasculhamento dos currículos Lattes e à realização de conversas com as professoras 

colaboradoras (presenciais e virtuais); ao processo criativo no ateliê de gravura; ao desmanche 

do Lattes; às análises das entrevistas; e à investigação das matrizes da educação profissional 

brasileira. 

Dessa forma, esta pesquisa artística, ou “por meio da arte”, ou ainda “no campo da 

arte”, condensa procedimentos da investigação que ora se dá no texto, ora pela experiência 

estética do fazer arte, dialogando com a Pesquisa Baseada em Arte,entendida como o “[...] 

esforço para se estender além dos limites da comunicação discursiva, a fim de expressar 

significados que, de outra forma, seriam inefáveis” (BARONE; EISNER, 2012, p. 1). Para os 

autores,  

 

A Pesquisa Baseada em Arte representa um esforço para explorar as potencialidades 

de uma abordagem que está enraizada em considerações estéticas a partir do que tem 

de melhor, culminando na criação de algo próximo a uma obra de arte. (BARONE; 

EISNER, 2012, tradução nossa).
21

 

 

Rachel Fendler e Fernando Hernández (2013) categorizam a pesquisa em arte 

comoPesquisa Criativa, aquela em que a arte é produzida como parte de uma experiência 

pessoal; Pesquisa Artística,cuja arte é resultado de um processo que considera quem vê como 

parte das relações de sentido; e Pesquisa Baseada em Arte, que usa metodologias próprias das 

artes e cria modos particulares de narrar um processo que, de outra forma, ficaria invisível. 

Meu processo transita e conversa entreessas categorizações, além de outras abordagens da 

pesquisa em arte, porém não se acomoda numa única definição. É criativo porque a arte foi 

                                                           
21

 “Arts based research is an effort to extend beyond the limiting constraints of discursive communication in 

order to express meanings that otherwise would be ineffable [...]. Arts based research represents an effort to 

explore the potentialities of an approach to representation that is rooted in aesthetic considerations an that, 

when it is at its best, culminates in the creation of something close to a work of art.” BARONE, Tom; 

EISNER, Elliot W. Arts based research. Arizona State University: Sage, 2012. 
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produzida como parte de uma experiência pessoal. É artístico porque entre as camadas de 

pesquisa houve experimentação e produção em gravura, mas sendo essa produção de natureza 

experimental e propositiva de um diálogo com outras perguntas envolvendo arte e ensino. 

Também dialoga com a Pesquisa Baseada em Arte, pois narra uma experiência vivida a partir 

de um sistema de representações inerentes à experiência. Por último, como um 

desdobramento da Pesquisa Educacional Baseada em Arte (GOUZOUASIS; GRAUER; 

IRWIN et al, 2013),que simpatiza com a A/r/tografia, assim definida: 

 

[...] uma forma de representação que privilegia tanto o texto (escrito) quanto a 

imagem (visual) quando eles se encontram em momentos de mestiçagem ou 

hibridização. A/R/T é uma metáfora para: Artist (artista), Researcher (pesquisador), 

Teacher (artista) e graph (grafia: escrita/representação). (DIAS, 2013). 

 

Para além das categorizações, que movimentos fiz por esses buracos e lacunas entre 

o processo artístico e o processo de investigação qualitativa? O vai e vem metodológico 

propiciou, assim, uma “ação-investigação” enquanto “ato político de transformação” 

(ALMEIDA; MARTINS, 2013, p. 17), atravessando as fronteiras do cronológico e linear para 

um encontro vibrativo entre o que antes foram consideradas ações distintas, mas que agora 

reagem num mesmo campo magnético de pensamento. E são nas marcas, nos buracos e nas 

lacunas desses movimentos que me encontrei em meio às tensões para pensar em outras 

perguntas: Como as marcas podem constituir formas? Como as marcas dos avessos podem 

impulsionar ou se sobrepor a outras formas? O avesso é a contraforma? Todo avesso tem 

marcas? Pode o avesso estar na superfície? 

Percebe-se que as perguntas se misturam às etapas da investigação, não conseguindo 

atrelar-se a apenas uma, pois direta ou indiretamente fazem relação com todos os lugares-

tempos de pesquisa. A possibilidade do jogo, do rompimento de protocolos acadêmicos, do 

teor de risco e provocativo através do artístico podem ser privilégio da pesquisa em arte. 

Nesse contexto, a pesquisa pode requerer o laboro da arte. Acredito que o professor de arte 

necessita experimentar fazer arte, desafiando-o a pensar como artista e a fazer conjecturas 

com o modus operandi docente, sendo capaz de fazer relações do processo artístico com o 

pedagógico. Creio, também, numa necessidade de desprendimento dos métodos e matrizes 

oriundos de outras áreas do conhecimento, quando se faz pesquisa em arte. Penso, ainda, na 

“[...] investigação como um espaço performativo, de resistência, que implica relações estreitas 

entre a teoria e a prática” (ALMEIDA; MARTINS, 2013p. 17).  
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Finalmente, aproprio do que José de Paiva (2012) denomina a “natureza particular do 

„artístico‟” como ações investigativas e políticas no campo da pesquisa em arte – do ensino de 

arte, mais especificamente –, onde se posiciona sobre a necessidade de ativismo dos 

professores/artistas/pesquisadores: 

 

A natureza particular do „artístico‟ é tratada como essência marcante da 

„investigação em educação artística‟, moldando-lhe o sentido e os processos, onde a 

utilização de matrizes usuais das „ciências humanas‟, das „ciências da educação‟, das 

„ciências da arte‟, não lhes fornecem as possibilidades suficientes de produção de 

acção/pensamento. Procura-se, assim, entender a urgência da ampliação do debate 

existente para uma afirmação social de outros modos de investigação, para a 

utilização das linguagens que são próprias e naturais no terreno intersubjectivo e 

relacional onde se move a „educação artística‟ (PAIVA, 2012, p. 162). 
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3 DESMANCHE 

 

Esta seção aborda e discute o diálogo pedagógico com a própria pesquisa artística, 

mantendo um caráter narrativo e descritivo do processo em gravura, aliado ao processo 

metodológico da investigação que estava em andamento, considerando a produção de dados 

pelas entrevistas narrativas, o estudo crítico dos currículos Lattes e a imersão na produção em 

gravura. Desmanche funciona como uma metáfora que liga o processo artístico ao 

investigativo, relacionando-se às ações de construção e desconstrução laboral característicos 

dos ateliês de artes visuais. 

 

3.1 Trajetórias (trans)formativas 

 

O interesse em investigar, questionar e refletir sobre as trajetórias (trans)formativas 

de professoras de artes visuais e a constituição de suas identidades vem da curiosidade sobre 

minha própria formação, desenhada na relação da profissão professor-artista-designer, e por 

meio do meu ingresso no IFG como professor de artes visuais para a educação básica e 

superior.
22

Nesse percurso, publiquei alguns artigos que abordaram a reflexão sobre meus 

processos criativos no/do planejamento pedagógico em artes visuais para o ensino médio 

integrado ao técnico, cujaescrita consistiu num exercício poderoso de síntese e análise, no 

qual o agrupamento de experiências e conjecturas pode ser levantado através da interpretação 

do próprio trabalho. O exercício de percepção e reconhecimento de si, demonstrado no artigo 

que publiquei no InSEA Magazine– IMAG, um periódico da International Society for 

Education Through Art –InSEA, relatando um projeto de artes visuais para o ensino técnico, 

atesta essa abordagem das relações entre arte e design – um projeto de ensino que reflete 

diretamente minha formação, minhas escolhas e meus recortes docentes: 

 

O presente trabalho foi desenvolvido em 2013 com uma turma de vinte estudantes 

oriundos dos cursos técnicos em Agroindústria, Edificações e Química. O projeto 

Diálogos entre arte e designfoi realizado em oito semanas, com um encontro 

semanal de uma hora e meia. Osparticipantes são do segundo ano do ensino médio. 

Como a turma era mista, cada estudante trazia especificidades de sua formação 

técnica, incluindo as visualidades de cada área profissional [...]. Este relatório é uma 

breve demonstração de uma atividade em artes visuais que teve como objetivo 

discutir as proximidades entre arte e objetos de design, desenvolvendo um olhar 

crítico para as categorias de produção estética contemporânea de imagens e objetos, 

                                                           
22

Atuo, também, como professor de história da arte, dança e visualidades e fundamentos da arte na educação na 

Licenciatura em Dança, bem como na Licenciatura Bilíngue em Pedagogia (Português/Libras), com 

fundamentos do ensino de artes visuais. 
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destacando, principalmente, os limites (ou não limites) entre arte e 

design.(GUIMARÃES, A., 2015, p. 12, tradução nossa).
23

 

 

Outras vezes fiz retomadas biográficas para tentar compreender o que afeta minhas 

escolhas ao propor uma estratégica didático-pedagógica para meus alunos e, assim,entender 

minha trajetória, em pleno processo. Em um desses artigos, que tratou de uma reflexão sobre 

uma proposta artística que aconteceu durante um semestre, em parceria com uma professora 

de artes visuais de outro câmpus do IFG
24

 e que também é uma das professoras colaboradoras 

desta investigação, lançamos a seguinte reflexão: 

 

Por meio das experiências narradas, acreditamos nas transformações em nosso 

trabalho docente em artes visuais, considerando o planejar aulas como processos 

criativos. O que planejamos é algo inconcluso para ser experimentado por nossos 

alunos, bem como alterado pela mescla de sentidos em função dos movimentos 

instáveis e imprevisíveis nos ateliês de criação, mesmo inseridos dentro da moldura 

„escola‟ (GUIMARÃES; MITCHELL, 2014c). 

 

O relato é, por si, um avesso de nossa experiência conjunta como docentes na mesma 

instituição, na medida em que se propõe refletir a partir e sobre ela, com vistas à criação de 

um ambiente crítico que contribua ativa e positivamente para nossa formação contínua e que 

possibilite, ao mesmo tempo, a dúvida sobre ela mesma. Ainda sobre esta necessidade de 

questionar e refletir sobre o meu pensar/fazer/contextualizar pedagógico, parafraseando as 

educadoras Ana Mae Barbosa e Fernanda Pereira da Cunha, em sua Abordagem triangular no 

ensino das artes e culturas visuais(BARBOSA; CUNHA, 2010), em outro artigo publicado 

no Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual, promovido pela Universidade 

Federal de Goiás, em 2014, denominado Negociações da docência em artes visuais: um 

relato de experiência no Instituto Federal de Goiás,fiz um levantamento dos meus 

planejamentos de aulas, dos processos das aulas e seus “resultados”, entendendo o termo 

“negociações” como articulações institucionaispara defender a permanência e expansão do 

ensino de arte numa “escola técnica”: 

                                                           
23

 “The present work was developed in 2013 with a class of 20 students coming from technical courses (high 

school level) of Agribusiness, Building and Chemistry. The project Dialogues between art and design took 

place in eight weeks, with one weekly meeting of one hour and thirty minutes. The participants were attending 

the second year of high school. As the class was mixed, they each brought a specific luggage in a technical 

area, including the visualities of professional categories in training […]. This report is a brief demonstration 

of an activity in visual arts that aimed to discuss the proximities between art and design objects, developing a 

critical look at the categories of contemporary aesthetic production of images and objects, highlighting mainly 

the limits (or no limits) between art and design.” GUIMARÃES, Alexandre.Dialogues between art and design. 

São Salvador (Pt): INSEA Publications, 2015. p. 11-21. 
24

O projeto Intercâmpus intitulado Stencil no câmpus: uma proposta de ocupação e emancipação através do 

habitar, sentir e olhar aconteceu de forma simultânea entre dois câmpus/cidades, com mediação via grupo da 

rede social Facebook. 
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O que denomino „negociações‟ no título desse tópico, além das políticas aplicáveis à 

presença da arte no ensino formal, se aplica também aos meus incômodos como 

professor que passou por vários lugares, que conviveu com vários públicos, diretores 

de escolas e modelos institucionais. O que vem me afetando, nesse terceiro ano de 

atuação no Instituto Federal, refere-se às maneiras de ensinar arte para um coletivo 

de alunos que, concomitantemente, além das disciplinas do núcleo comum do ensino 

médio, estão lidando com conteúdos e práticas de atuação técnica na área 

profissional que escolheram. Qual lugar da arte nesse currículo? (GUIMARÃES, A., 

2014b, p. 709). 

 

O relato acima constitui meus avessos particulares, que não fazem parte, de forma 

direta, do recorte desta investigação, pois, imerso nesse ofício do investigar, distancio da 

minha experiência para mergulhar na experiência do outro.No entanto, é através deste 

incômodo reflexivo sobre o meu lugar de professor de artes visuais e a constituição de minha 

identidade pedagógica, bem como sua contínua formação, ou (trans)formação, que me 

interesso por esses percursos formativos que nunca se esgotam, mas se reconfiguram na 

medida em que o espaço institucional, as macro e micro políticas para a educação pública e 

constituição do professor/artista/pesquisador poderiamconfiguraruma cultura formativa dentro 

da profissão e sua profissionalização, seja ela sistematizada ou não. 

Nesse sentido, a curiosidade investigativa surgiu a partir do meu interesse pela 

formatação de nossos currículos oficiais (Plataforma Lattes) e assim inicieium levantamento 

de questões sobre o que o Lattes oculta, os avessos dos documentos que tornam públicas 

nossas produções, mas que ocultam formações diversas, narradas através de nossas histórias 

de vidas, concomitantes às nossas práticas professorais.  

Estasubseção poderia ser uma reflexão teórica sobre o processo artístico e as poéticas 

visuais ao redor da produção das gravuras, durante os meses de setembro, outubro, novembro 

e dezembro de 2015, caso este projeto estivesse vinculado à linha de pesquisa Poéticas 

Visuais e Processos de Criação. Mas, como realizo um trabalho no campo do ensino de arte, 

inserido na linha de pesquisa Culturas da Imagem e Processos de Criação, sem me abster das 

poéticas visuais, busco outros fins para esta produção, através da primeira pergunta que abre 

esta tese:Como uma investigação em ensino de arte me convida a experimentar arte e como 

essa produção artística se infiltra num problema de pesquisa? 

Através desta e de outras questões, debrucei-me sobreumprocesso criativo e suas 

poéticas enquanto ritual do fazer e pensar artístico, para gerenciar (e organizar) formas de 

compreender um problema de pesquisa em ensino de arte e fornecer instrumentos, por meio 

da “interpenetração” e da “ressonância”metafórica enquanto “estratégia crítica” e “lance 

estético” (PEREIRA,2013, p. 139-146),paraentãocompreender seus objetos de análise. Uma 

maneira depensar como a experiência vivida no ateliê de gravura pôde gerar “reinvenções”, 
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“escolhas” e “maneiras” para tomar decisões no processo de construção metodológica da 

pesquisa em ensino de artes visuais (TOURINHO, 2013, p. 66). A discussão metodológica 

esteve, portanto, inerente ao discurso da investigação, do início ao fim, pois a reflexão surge 

imbricada às construções de premissas investigativas por meio de uma prática artística que 

forneceu instrumentos laborais, conceituais e poéticos para a pedagogia da arte, tendo em 

vista o fluxo dos movimentos, como aponta Elliot Eisner: 

 

Nas artes os fins podem seguir os meios. Alguém pode agir e a ação, em si, pode 

sugerir fins, os quais não precederam, mas seguiram a ação. Neste processo, os fins 

mudam; o trabalho produz pistas que alguém segue. De certa forma, rende-se àquilo 

que o trabalho em processo sugere. Este processo de mudança e objetivos, enquanto 

se faz o trabalho à mão, é aquilo que Dewey chama „propósito flexível‟. (EISNER, 

2008, p. 11). 

 

Como já mencionado, além das memórias do tempo de produção, tanto no ateliê, 

comona minha casa (onde, de fato, se deu a maior parte da gravação das matrizes, ficando as 

impressões reservadas aos encontros no ateliê da Faculdade de Artes Visuais), há, também, 

registros escritos e visuais num pequeno caderno de artista.A partir do estudo (revisitação) 

dessecaderno e da rememoração do processo criativo e poético, levantei questões com o 

objetivo de criar conjecturas e delinear ações metodológicas através de outras metáforas. 

Assumo os riscos e lances, numinvestimento naimaginação(EFLAND, 2010) e sobre 

a experiência artística vivida,imerso no objeto de investigação e nos sentidos gerados pelo 

acúmulo de correlações, movimentações, criação artística e produção de instrumentos de 

análise como, por exemplo, as entrevistas narrativas. Os riscos têm sentido duplo: o esboço 

metodológico, com suas potencialidades e fragilidades, eseus riscos, considerando a 

provisoriedade como parte do processo de pesquisa (TOURINHO, 2013; PEREIRA, 2013). 

Além disso, empenho-mena análise dos métodos de criação artística para, a partir 

dessas impressões, relacioná-las commetáforas e potencializar a interpretação dos dados 

produzidos e/ou coletados. Para isso, assumo as metáforas como veículo, ou seja, como 

mediação dos campos conceituais, imersas num jogo visual e linguístico capazde fertilizar 

“lances estéticos” (PEREIRA, 2013, p. 149) que ali são jogados: 

 

As metáforas carecem de interpretação. Não são como verdades absolutas, que 

são certas ou erradas. Antes pelo contrário, podemos discuti-las, apresentar 

argumentos a favor ou contra e julgar umas como mais favoráveis que outras. 

Mais ainda, as metáforas carecem de um entendimento de considerandos 

contextuais e culturais. (EÇA, 2013, p. 78). 
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3.2 Visita ao caderno do artista 

 

Quando se deu o processo de criação em gravura, foi instrumento avaliativo da 

disciplina o desenvolvimento de registros visuais e escritos num caderno do artista. Naquela 

época, imerso no processo artístico de enfrentamento artista/matéria, as entrevistas narrativas 

realizadas constituíram, também, instrumentos de pesquisa artística, pois, através da leitura 

das transcrições, buscava referências para a criação dos esboços a ser gravados. Havia, 

inicialmente, uma preocupação em vincular a forma ao conteúdo das entrevistas, o que foi 

abandonado, pois a experimentação artística tornou-se mais evidente, uma vez que, ensaiando 

uma “atitude estética desinteressada” (PEREIRA, 2013, p. 116), mergulhei nas possibilidades 

e dificuldades do material, infiltrando-me nos possíveis e impossíveis recursos visuais da 

gravura que estava sendo criada. 

As imagens a seguir trazem alguns recortes do caderno do artista. Logo em seguida, 

apresento a sistematização do processo artístico em cinco etapas e a descrição de cada uma. 

Um processo artístico dificilmente poderia ter uma representação justa por meiode um quadro, 

apesar disso,ele serviu para me fazer entender minha imersão artística, conectada à imersão 

investigativa. 
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Imagem 10 – Caderno do Artista (a). Autor: Alexandre Guimarães (2015). 

 

 
Imagem 11 – Caderno do Artista (b). Autor: Alexandre Guimarães (2015). 
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Imagem 12 – Caderno do Artista (c). Autor: Alexandre Guimarães (2015). 

 

 
Imagem 13 – Caderno do Artista (d). Autor: Alexandre Guimarães (2015). 
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Imagem 14 – Caderno do Artista (e). Autor: Alexandre Guimarães (2015). 

 

 
Imagem 15 – Caderno do Artista (f).Autor: Alexandre Guimarães (2015). 
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Imagem 16 – Caderno do Artista (g).Autor: Alexandre Guimarães (2015). 

 

 
Imagem 17 – Caderno do Artista (h).Autor: Alexandre Guimarães (2015). 
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Sistematicamente, foi possível categorizar cinco fases do processo criativo em 

gravura, como demonstrado a seguir: 

 
Etapa Sistematização Descrição 

 

 

 

 

DESMANCHE 

Desmanchar as 

embalagens (caixas de 

fósforo) e torná-las 

planas, hábeis para serem 

entendidas como 

superfície de madeira para 

a xilogravura, atentando 

para os cuidados e 

técnicas das descobertas. 

Ao abrir as caixas de fósforo, houve acidentes, como o 

surgimento de lascas e trincados nas lâminas de madeira, mas 

que foram mantidos ao serem coladas na superfície de 

papelão rígido, sem a pretensão de esconder as falhas. Pelo 

contrário: o propósito foi evidenciar o material e os 

desdobramentos de seus usos. Muitas caixas quebraram ao 

serem desmanchadas, por causa do estado da madeira, se mais 

macia ou mais rígida. O rótulo, muitas vezes, se soltava 

facilmente. 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTO 

Manipular o material. 

Sentir o material com a 

mão. Perceber como a 

camada de madeira reage 

com a camada da 

superfície rígida de 

papelão. Como as duas 

superfícies reagem 

quando são coladas uma 

na outra. Calcular o tempo 

de secagem. Perceber a 

reação dos materiais 

depois da secagem.  

Ao ser coberta de ambos os lados com cola de papel e 

madeira, com o auxílio de um pincel, a lâmina de madeira 

ficava mais macia, por causa da umidade. A flexibilidade da 

lâmina úmida de cola permitiu melhor aderência à superfície 

de papelão rígido. Para que houvesse aderência total e a cola 

secasse, foi necessária muita fricção com a mão e com o 

auxílio de uma rolha de vinho cortada transversalmente. 

Como a cortiça é macia, não estragava a madeira, aquecia a 

lâmina pelo movimento de fricção e ajudava na secagem da 

cola. Depois de colada a camada de madeira sobre o papelão, 

ela ficava pelo menos três horas (ou mais) sob o peso de uma 

pilha de livros para garantir que não empenasse.  

 

 

 

DESCOBERTAS 

Perceber os resultados 

previstos e considerar os 

imprevistos como 

potencialidades de 

apropriações poéticas e 

técnicas para o processo. 

 

Primeiramente, não houve a intenção de gravar a madeira, 

mas subtrair, com estilete, a camada que foi colada sobre 

papelão, criando formas geométricas em baixo-relevo (que, na 

impressão, ficariam brancas), expondo a superfície da base de 

papelão.Depois da primeira impressão (prova do artista), 

percebi que a superfície/película de madeira da caixa de 

fósforo tinha capacidade de imprimir a textura característica 

da xilogravura. Resolvi testar a gravação em sulcos com as 

goivas próprias da técnica da xilogravura.  

 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

Identificar problemas 

técnicos da gravação e 

resolvê-los (descarte ou 

apropriação) para a 

continuidade da produção. 

 

A primeira tentativa de gravar, com a goiva, a base 

confeccionada com a lâmina de madeira de 1mm foi 

desafiadora, pois a madeira rasgava ao ser encavada. Neste 

momento, comecei a questionar se aquele era um processo, na 

sua íntegra, de xilogravura. O encave da madeira funcionou 

melhor apenas no sentido dos veios, permitindo movimentos 

suaves e circulares, atingindo, muitas vezes, a camada de 

papelão, criando sulcos mais abertos e profundos.Esta fase 

caracterizou-se pela fragilidade do material e limitações 

quanto à resistência. A partir deste momento, insisti em 

encontrar soluções para trabalhar com a base de madeira 

sobre papelão, apenas com as goivas, sem subtrair pedaços 

com estilete, como feito na primeira tentativa.  

 

 

 

IMPRESSÕES 

Saber relacionar o 

processo técnico-criativo 

com os resultados 

impressos. 

Não estava muito claro, desde a fase de desmanche das 

caixas, que os vincos/dobras das embalagens ficariam tão 

marcados nas impressões. A partir da primeira impressão, 

percebi que aquelas incisões seriam marcas definitivas nas 

impressões e a questão seria: como lidar com linhas e formas 

já definidas?A primeira impressão deixou muito clara a 

potencialidade estética de gravação da lâmina de madeira, 

deixando marcas da sua constituição, enquanto elemento 

vegetal.  

Quadro 3 –Sistematização do processo de criação em gravura e descrição das etapas. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.3 Definindo palavras-chave para análise das entrevistas narrativas 

 

A partir da sistematização e descrição de cada fase, foram extraídas onze palavras-

chave representativas e inerentes ao processo: acidente, intencionalidade, quebra, fragilidade, 

risco, lasca, falha, rótulo, exposição, arranhão e trincado. Mais tarde, outras três foram 

agregadas ao conjunto: aderência, camadas e marcas. 

 

 

 

As palavras-chave, extraídas da sistematização das etapas supostamente lineares do 

processo artístico em gravura, são representativas dos embates entre artista e matéria, 

pesquisador e seus problemas de pesquisa. Muitas dessas palavras impulsionaram o jogo 

metafórico através do deslocamento do seu lugar de origem para o de análise dos currículos 
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das professoras colaboradoras, numa primeira fase, em outros momentos, a análise dos dados 

produzidos pelas entrevistas narrativas presenciais e via fórum de discussão em rede 

digital.Com base em suas apropriações, passando do lugar comum denotativo para o lugar 

poético conotativo, o jogo metafórico tornou-se fundamental no processo de interpretação das 

entrevistas narrativas, bem como na constituição da pesquisa em si. 

 

3.4Desmanche do Lattes 

 

Assim como aconteceu o desmanche literal das caixas de fósforo durante o embate 

artista/matéria para a produção das gravuras, realizei um exercício de desconstrução do 

Currículo Lattesde cada colaboradora – o desmanche poético dos currículos. “Desmanche”, 

termo que intitula este subtópico, empresta seus sentidos para narrar as formas de manusear, 

desmontar e remontar dados de pesquisa, que vão desde à leitura crítica dos quatro currículos, 

mediados por palavras-chave e sujeitos, a construções poéticas através de metáforas, à 

interpretação analítica dos dados narrativos coletados das entrevistas e do fórum de discussão. 

Ao mesmo tempo que desmancho, “experimento”. Este segundo termo também é 

representativo do desafio em analisar os dados coletados fazendo conexões com o processo 

artístico vivido, impulsionado, principalmente, pela carga poética das palavras-chave. Esta 

segunda visitação ao Currículo Lattes de cada uma aconteceu a partir da versão 

recente,disponibilizadaonlineno site do CNPq em abril de 2016. A versão que serviu de base 

para as entrevistas narrativas não é a mesma desta experimentação metodológica. 

O desmanche do Lattesaconteceu sobre filtros interpretativos, já expondo 

“posicionamentos” do pesquisador, uma vez que tinha, na memória, minhas próprias 

impressõesdurante o contato presencial nas primeiras entrevistas. Para o preenchimento das 

tabelas seguintes, os itens “registro no Lattes” e “questões” aconteceram em função de uma 

filtragem de interesses e perguntas contaminadas por uma intencionalidadee visão crítica em 

torno das tantas perguntaslevantadas no decorrer deste estudo.Dentre elas, três originalmente 

afetaram diretamente o início da coleta de dados:a) Que outros procedimentos (e 

empreendimentos) esta modalidade de ensino – o técnico – pode exigir dos professores de 

artes visuais? b) É possível investigar a constituição de uma cultura profissional do professor 

de artes visuais neste contexto de ensino? c) Pode-se evidenciar marcasde uma tecnicidade da 

formação pela experiência na cultura profissional destas professoras, constituindo-se, assim, 

suas identidades? 
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3.4.1Professora Ana Rita 

 

ANA RITA Registros no Lattes (síntese) Questões 

 

Formação  

acadêmica 

Graduação em Licenciatura em Artes Visuais, 

na FAV-UFG (1999-2002).  

Especialização em Literatura Brasileira pela 

Universidade Salgado de Oliveira (2006-

2007).Mestrado em Educação, na PUC-Goiás, 

com o título: Atividade de leitura de imagens 

em artes visuais: contribuições da teoria do 

Ensino Desenvolvimental (2011-2013). 

Doutorado em andamento em Educação, na 

PUC-GO, mas não consta registrado em 

“formação”, apenas no resumo editado. 

 

O tema da monografia de especialização é 

voltado à literatura brasileira, não ficando 

claro em seu título alguma relação com a 

arte ou ensino de arte.  

Seria uma lascaem sua formação 

acadêmica, uma vez que não se relaciona, 

de forma direta, com sua área de atuação e 

pesquisa? 

A escolha pela especialização pode ser 

considerada um acidente em seu percurso 

formativo? 

 

Formação  

complementar 

Cursos complementares voltados à SEE/GO 

(Secretaria de Estado da Educação de Goiás), 

com temáticas relacionadas ao ensino de arte e 

mediação.  

Participação de Seminário de Educação e 

Visualidades na FAV-UFG. 

Participação de cursos do CETEB/Brasília 

(Centro de Ensino Tecnológico), envolvendo 

“aprendizagem criativa”, “avaliação” e 

“qualidade nas relações humanas”.  

Curso de “como fazer um portfólio digital”. 

Curso de “elaboração de projetos 

competitivos”. 

 

Em que medida estes cursos de formação 

complementar são uma escolha ou uma 

exigência de formação contínua para 

progressão funcional? 

Quais as fragilidadesde algumas 

temáticas como, por exemplo, “elaboração 

de projetos competitivos”? 

Quais os riscos de uma formação 

complementar de 505 horas a partir de 

uma instituição de formação técnica 

isolada, para uma professora com um 

histórico de formação voltado à arte e 

humanização? 

 

Atuação 

profissional 

2005 – 2012: atuou nas secretarias estaduais e 

municipais de educação (Goiás) como 

professora de artes visuais e no Centro de 

Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte. 

2007 – 2008: atuou como tutora/orientadora na 

Licenciatura em Artes Visuais, Modalidade a 

Distância, na FAV-UFG. 

Em 2012 ingressa no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – 

IFG, Câmpus Cidade de Goiás, como 

professora de artes visuais, em regime de 

dedicação exclusiva.  

 

 

Quais as falhas desses registros, uma vez 

que, feita uma entrevista narrativa coma 

colaboradora, seu percurso profissional 

docente tem outras histórias - formação 

técnica em magistério, por exemplo? 

 

Como a experiência na educação a 

distância, com formação de professores de 

artes visuais, pode provocar trincados em 

sua própria atuação docente? 

 

Outros 

projetos 

Projeto de ensino vinculado à disciplina Artes 

Visuais, no IFG – Câmpus Cidade de Goiás, 

em parceria com os professores de Geografia, 

História e Língua Portuguesa: “Educação para 

as relações étnico-raciais”. 

 

Que intencionalidadeso interesse pela 

temática traz à atuação docente da 

professora no IFG e à construção de sua 

identidade docente? 

 

Áreas de 

atuação 

Ciências Humanas: Educação. 

Linguística, Letras e Artes: Artes. 

Quefragilidades trazem a formação stricto 

sensu na área de Educação para sua 

atuação na área de Artes? 

Como articular a exposição da arte na 

pesquisa em Educação? 

Como a professora retira lascas da Arte na 

superfície da Educação? 

 

Idiomas Nível intermediário em espanhol e básico em 

inglês. 

 

Sem questões. 
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ANA RITA Registros no Lattes (síntese) Questões 

 

Produções 

Em “publicações”, os temas giram em torno de: 

leitura de imagens; educação/cinema, Ciranda 

da Arte; teoria do Ensino Desenvolvimental; 

professor/artista; educação das artes 

visuais/cultura visual. 

Em “trabalhos técnicos”, elaboração de projeto 

de um curso técnico (Conservação e Restauro, 

depois reformulado para Artesanato) e um 

curso superior (Licenciatura em Artes Visuais), 

ambos no IFG.  

Registro de vários relatórios e portfólios 

vinculados à atuação no Ciranda da Arte.  

Elaboração de material didático para a 

discussão: arte/currículo/diversidade 

cultural/identidades. 

Produção artística e cultura relativamente 

baixa, com dois registros: exposição coletiva 

durante a graduação e outra não identificada, se 

individual ou coletiva.  

Como a exposição dos títulos dos artigos 

publicados e outras produções podem 

ajudar a configurar a identidade 

profissional da professora? 

A repetição de certos temas pode 

configurar rótulosde um perfil 

profissional? 

 

Sabendo que a colaboradora é uma artista 

visual, quais as falhas para não deixar 

registrado no Lattes a sua produção? 

 

Quais riscoso sistema de preenchimento 

de dados do Lattespode causar a 

professores/artistas produtores ativos, mas 

que não participam de exposições 

individuais ou coletivas? 

 

Bancas Participação em bancas de concurso público 

para professor substituto no IFG, em banca de 

comissão científica envolvendo 

“educação/didática” e banca de mostra artística.  

 

Sem questões. 

Eventos Participação em vários eventos recentes ligados 

ao doutoramento. Eventos realizados na 

cidade/câmpus de atuação. Vários eventos 

durante o mestrado. Eventos ligados ao Ciranda 

da Arte.  

Durante o tempo de atuação na rede estadual e 

municipal de educação, em Goiás, participou 

de vários eventos ligados à pesquisa em ensino 

de arte e cultura visual, realizados pela FAV.  

Participou de evento da Associação Nacional 

de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP), 

antes mesmo do mestrado. 

Participou, também, de eventos da Federação 

Brasileira de Arte Educadores do Brasil 

(FAEB). 

Participou do I Seminário de Artes Visuais da 

FAV-UFG, em 1999. 

Participou de evento de Arte-terapia. 

Organizou dois Festivais de Artes de Goiás 

(IFG).  

Organizou cinco edições do Seminário de 

Ensino de Arte, um deles fazendo parte de 

evento da FAEB (Federação de Arte 

Educadores do Brasil). 

Organizou eventos com as temáticas: didática, 

arte/currículo. 

O interesse pela discussão da arte e seu 

ensino, a pesquisa em arte, a formação de 

professores, podem provocar trincados 

em sua formação que, por sua vez, 

converter-se-ão em impressões em sua 

identidade profissional, em constante 

reformulação? 

Quadro 4 – Desmanche doLattes da Prof.ª Ana Rita. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.4.2 Professora Elza Miranda 

 
ELZA 

MIRANDA 

Registros no Lattes (síntese) 

 
Questões 

Formação  

acadêmica 

Graduação em Licenciatura em Educação 

Artística – Artes Cênicas, na UnB (2000-2005). 

Graduação em Licenciatura em Educação 

Artística – Artes Plásticas, na UnB (2004-

2008). 

Mestrado em Arte, na UnB, com a tese: 

“Processos corporais infantis: interações 

artísticas na cena da criança” (2006-2008). 

No resumo editado, são citadas as experiências 

no ensino a distância e no ensino médio. 

Educação infantil e os “processos corporais” é 

tema de trabalho de conclusão dos três cursos 

citados. 

O trânsito entre a graduação em artes 

cênicas (teatro) e artes plásticas (artes 

visuais) seria uma quebra ou 

intencionalidadenasua formação 

docente?  

 

Formação  

complementar 

Formação complementar com maior 

intensidade durante as duas graduações. Cursos 

que abrangem os temas: “artes cênicas”, 

“corpo”, “elaboração de projetos culturais”, 

“cultura corporal e educação ambiental”. 

Como as duas formações provocam 

trincados, enquanto marcas permanentes, 

uma na outra? 

 

 

Atuação 

profissional 

2010 – atual: ingressa como professora de artes 

visuais, em regime de dedicação exclusiva, no 

Instituto Federal de Goiás - Câmpus Anápolis. 

No IFG, além da docência, há registro de 

outras atividades: Gerente de Pesquisa, 

Extensão e Pós-graduação e Coordenadora do 

PRONATEC. 

Atividades docentes ligadas à pesquisa, 

extensão e infraestrutura do câmpus. 

É conselheira do Conselho Municipal de 

Cultura de Anápolis - GO. 

2008-2009: professora de Arte na Secretaria de 

Estado de Educação, Escola Rural, ensino 

fundamental (não indica a cidade e estado). 

2007-2009: Professora na Licenciatura em 

Artes Cênicas na Faculdade de Arte Dulcina de 

Moraes (não indica cidade e estado). 

2007-2008: Tutora a Distância na Licenciatura 

em Teatro e Licenciatura em Artes Visuais, 

Modalidade a Distância, ofertadas pela UnB – 

Polo Acre. 

2009-2010: Professora no Colégio Salesiano de 

Santa Teresa (não informa cidade e estado). 

2009-2010: Professora na Escola Tenir (não 

informa cidade e estado). 

Nos anos da graduação, atuou em projetos de 

extensão, projetos de pesquisa e professora 

substituta. Os projetos, em sua maioria, ligados 

às artes cênicas e teatro, estão voltados à 

educação infantil. 

2012: estagiária na Escola Parque de Brasília – 

intervenção em artes cênicas e educação 

ambiental. 

2005: Estágio “20 horas de observação em 

Artes Plásticas”. 

 

 

Com formação em artes cênicas, 

monografias e dissertação em que o tema 

“cenas da criança” está em destaque, 

como lidar com os arranhões das duas 

linguagens artísticas? 

 

Está evidente uma alta produtividade em 

teatro em seu percurso profissional. 

Como a professora é de Artes Visuais no 

IFG, quais as fragilidades em ocupar um 

campo específico, mas com formação e 

produção intensa em outro? 

 

Está visível no texto do Lattes a 

exposição das palavras cena, corpo e 

teatro. Como a Artes Visuais se articulam 

em sua atuação profissional? 
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ELZA 

MIRANDA 

Registros no Lattes (síntese) 

 
Questões 

Linhas de 

Pesquisa 

Pesquisa em Arte Educação; Levantamento 

Artístico-Cultural; Patrimônio Cultural; APL 

Audiovisual. 

Sem questões. 

 

Projetos de 

Pesquisa 

Coordenadora de três projetos de pesquisa no 

IFG – Câmpus Anápolis, envolvendo Arte e 

Cultura na cidade de Anápolis, com um 

levantamento artístico e cultural da cidade e 

mapeamento cultural no município. 

Durante a docência na Faculdade de Arte 

Dulcina de Morais, coordenou dois projetos de 

pesquisa: “Processos corporais para a cena” e 

“Interações artísticas na cena da criança”.  

A partir dos levantamentos e análises 

pelos projetos de pesquisa, existem 

rótulos para a arte na cidade de Anápolis 

e como isso é apropriado em sua docência 

em Artes Visuais? 

 

Outros 

Projetos 

Ocupando a cadeira de Artes Cênicas no 

Conselho Municipal de Cultura de Anápolis, 

desde 2012, colaborou na elaboração do Plano 

Municipal de Cultura. 

Sem questões. 

 

Áreas de 

Atuação 

Como subáreas, aparecem, nesta ordem: Artes 

Plásticas, Artes Cênicas e Teatro. Ainda: 

Educação Artística, Educação e Dança. 

Quais os riscos e fragilidades em lidar 

com três subáreas da área de Artes? 

Idiomas Nível intermediário em inglês e espanhol. Sem questões. 

 

Prêmios 

 

Dentre os prêmios registrados, terceiro lugar na 

categoria Multidisciplinar da “V Mostra 

Nacional de Iniciação Científica e Tecnológica 

Interdisciplinar”: Instituto Federal Catarinense 

- Câmpus Rio Grande do Sul. 

Como se deu a exposição das artes num 

projeto multidisciplinar, realizado no 

ensino técnico integrado ao médio? 

 

Produções 

Em sua maioria, artigos completos e resumos 

publicados em Teatro. Um resumo ligado aos 

projetos de pesquisa sobre o perfil das artes na 

cidade de Anápolis e um resumo sobre 

Educação Infantil, publicado em evento da 

CONFAEB (não fica claro se é sobre 

cena/criança/corpo). 

Em “Apresentação de Trabalhos”, 

aproximadamente a metade em Teatro, outros 

relacionados com os projetos de pesquisa no 

IFG e um em Artes Visuais: “90 anos da 

Semana de Arte Moderna”.  

Em Outras Produções Bibliográficas”, todas 

em Teatro. 

Em “Produção Artística/Cultural” e “Outras”, 

estão registradas nove em Artes Cênicas e duas 

em Performance. Neste campo não há registro 

de Artes Visuais. 

É possível identificar lascas da produção 

em Artes Visuais da professora? 

 

Bancas 

Em bancas de Trabalhos de Conclusão de 

Curso de Graduação, participação em duas, na 

área de Artes Cênicas, na Faculdade de Arte 

Dulcina de Morais. 

Sem questões. 

 

Eventos 

Em Participação em Eventos, intensa 

participação no Seminário de Ensino de Arte.  

Em 2010, parecerista do Concurso de Desenho 

das Escolas Municipais (não seria “produção 

técnica”?). 

Os demais eventos, em sua maioria, são em 

Teatro. 

Em “Organização de Eventos, Congressos, 

Exposições e Feiras”, participação de três 

edições do Festival de Artes do IFG. 

Como se dá a exposição da sua docência 

em Artes Visuais na participação do 

Seminário de Ensino de Arte? 

 

Que trincados (enquanto marcas 

permanentes) a participação dos festivais 

de artes provocam em sua docência em 

Artes Visuais? 
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ELZA 

MIRANDA 

Registros no Lattes (síntese) 

 
Questões 

Orientações Em Trabalhos de Conclusão de Curso, as duas 

em Teatro. 

Em Iniciação Científica, todas as cinco 

relacionadas aos projetos de pesquisa no IFG - 

Câmpus Anápolis. 

Sem questões. 

 

Educação e 

Popularização 

de C & T 

Participação em uma mesa redonda sobre 

cultura negra/história/arte. 

Blog de divulgação de projeto de pesquisa. 

Sem questões. 

Quadro 5 –Desmanche do Lattes da Prof.ª Elza Miranda. Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.4.3 Professora Lídia Leal 

 

LÍDIA LEAL Registros no Lattes (síntese) Questões 

Formação  

acadêmica 

Em texto informado pela autora, destaque para o 

envolvimento em núcleos e projetos de pesquisa no 

IFG e na Universidade Federal do Amapá – UNIFAP. 

Destaque para a pesquisa “Arte e educação visual – 

estudos de imagem”. Na UNIFAP, pesquisa voltada à 

docência em artes visuais: “Poéticas de ensino, 

cotidiano, saberes e fazeres docentes”. Informa os 

seguintes temas de atuação: história da arte, imagem, 

cultura visual, arte contemporânea, identidade, stop 

motion, arte-educação, diversidade sexual, ação 

performática. 

Mestrado em Cultura Visual pela Universidade 

Federal de Goiás (2007 – 2009). 

Especialização em Docência do Ensino Superior pela 

Faculdade Atual - não informa o local (2003 – 2005). 

Graduação em Educação Artística pela UNIFAP (1998 

– 2001). 

Nos três cursos a palavra “imagens” aparece nos 

títulos do Trabalho de Conclusão de Curso. 

No mestrado, pesquisa etnográfica sobre as imagens 

Cunani e Maracá na região amazônica.  

A frequência da palavra “imagem” 

pode configurar rótulos em seu 

trabalho docente? 

 

Não há quebra temática nos temas 

de pesquisa dos três cursos citados. 

É possível identificar 

intencionalidades nos trabalhos de 

conclusão dos três cursos? 

 

Formação  

complementar 

Cursos voltados aos temas: identidade, diversidade, 

projetos de pesquisa, portfólio, curadoria, educação, 

projeto político pedagógico, avaliação, desenho, 

música, teatro, cinema. 

Destaque para 360h de curso de desenho, entre 1998 e 

2001, época de sua graduação.  

Considerando trincados como 

“marcas permanentes”, como os 

cursos de desenho marcam sua 

docência em artes visuais? 

 

Atuação 

profissional 

2009 – atual: professora de artes visuais, em regime de 

dedicação exclusiva, no IFG (hoje, no Câmpus 

Goiânia). 

2004 – 2006: professora substituta na Licenciatura em 

Artes Visuais, UNIFAP. Cursos ministrados: História 

da Arte, História da Arquitetura, Fundamentos da Arte 

Educação (para o curso de Pedagogia), Arte 

Contemporânea, Teoria e Prática do Ensino de Arte. 

2003 – 2005: professora de Educação Básica na 

Escola Verde e Verde (local não informado). 

1999 – 2001: durante a graduação em Educação 

Artística, “produção e desenvolvimento de cenários”, 

na cidade de Macapá. 

 

 

Que arranhões surgem em sua 

docência a partir da sua experiência 

com as disciplinas História da Arte e 

Arte Contemporânea?  

É possível identificar alguma 

quebra de sua experiência no 

ensino superior para a atuação no 

ensino técnico integrado ao ensino 

médio? 
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LÍDIA LEAL Registros no Lattes (síntese) Questões 

Projetos de 

Pesquisa 

 

Dois projetos cadastrados e em andamento, com o 

mesmo título (Arte e Educação Visual: Estudos da 

Imagem), no IFG. Um iniciado em 2012 e outro em 

2013.  

Em sua descrição, a justificativa: “Neste mundo 

visualmente construído se torna urgente uma 

pedagogia que possa instrumentalizar os alunos a 

participarem ativamente dessa sociedade visual. Sua 

participação ativa requer, portanto, aproximação com a 

produção, a visualização, reflexão e análise dessa 

produção visual contemporânea”. 

Como acontece a exposição de 

culturas visuais no contexto da 

cultura acadêmica no IFG, mediadas 

pelos projetos de pesquisa em 

andamento? 

Projetos de 

Extensão 

 

Registro de um curso sobre utilização de imagens em 

sala de aula direcionado para docentes da Escola 

Estadual Sagrado Coração de Jesus, em Macapá/AP. 

Em “outros projetos” não foi possível identificar a 

natureza do que está registrado. 

Que intencionalidadessua formação 

em Cultura Visual ocasionaram para 

a formatação do curso para 

professores, em Macapá? 

Áreas de 

atuação 

Registros, nesta ordem, por subáreas: artes visuais, 

história da arte, ensino de arte, artes do vídeo, teatro, 

fundamentos e crítica de artes. 

Quais os riscos em identificar-se na 

subárea de Teatro, uma vez que sua 

formação é em Artes Visuais? 

 

Idiomas 

 

Espanhol: intermediário; inglês: básico; Francês: 

básico. 

 

Sem questões. 

 

Prêmios 

Prêmio Incentivo pela performance In Anima, Amapá. 

Registro de outro prêmio, sem identificação. 

 

Que arranhões sua experiência em 

performance causam em sua 

docência em Artes Visuais? 

 

Produções 

 

Temas das produções: gênero/sexualidade/cultura 

visual, arte contemporânea em sala de aula, 

gênero/arte, diversidade sexual, stop motion, arte 

contemporânea, performance, gênero, arte 

contemporânea e ensino, gênero/identidade/arte 

contemporânea, leitura de imagem, corpo/história da 

arte, além de trabalhos com temas voltados à pesquisa 

de mestrado 

Em produção técnica, curadoria. 

Em demais tipos de produção técnica: gravura 

(monotipia), cinema, arte/gênero, cultura visual, 

identidade/visualidade, história da arte. 

Em produção artística/cultural, composição de cinco 

músicas.  

Em Artes Visuais: cinema, vídeo, performance, 

instalação, gravura, fotografia. 

Com produções em artes visuais, 

teatro, música e performance, há 

fragilidades para sua atuação em 

Artes Visuais no IFG? 

Como uma linguagem artística pode 

causar arranhões nas demais? 

 

 

Bancas  

Participação em nove bancas de Trabalho de 

Conclusão de Curso, em Goiás e Amapá.  

 

Que arranhões os diferentes 

espaços geográficos de atuação 

profissional podem provocar em sua 

docência? 

 

Eventos 

 

Participação em 92 eventos. 

Destaque para a segunda edição de um evento, em 

2010, na cidade de Macapá/AP: Seminário da 

Associação dos Arte-Educadores do Amapá. 

 

Este seminário acontece depois do 

seu mestrado em Cultura Visual, 

quando retorna para o Estado do 

Amapá. Sua formação em Goiás, na 

Faculdade de Artes Visuais da UFG, 

cria rótulos para sua identidade 

docente? 

 

Orientações 

Orientação em andamento de Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) no curso de Turismo do IFG – 

Câmpus Goiânia, com o título: “A valorização 

turística do Art Déco no centro de Goiânia-GO”, em 

2016. 

Sem questões. 
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Trabalho de TCC na área de ensino de arte orientado 

na UNIFAP, no ano de 2006. 

Quadro 6 –Desmanche do Lattes da Prof.ª Lídia Leal. Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.4.4 Professora Mônica Mitchell 

 

MÔNICA 

MITCHELL 

Registros no Lattes (síntese) 

  
Questões 

Formação  

acadêmica 

2013 – atual: Doutorado em andamento na 

Universidade de Brasília (UnB), com tema de 

investigação: “Atravessamentos da Educação da cultura 

Visual na Formação de Professores em Artes Visuais”. 

2004 – 2006: Mestrado em Cultura Visual na 

Universidade Federal de Goiás (UFG), com tema que 

relaciona o modernismo brasileiro e o ensino de arte. 

2000: Especialização em Formação de Professores na 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC/GO, 

com tema de pesquisa que envolve a Semana de 22 e o 

ensino de arte. 

1995 – 1998: Graduação em Licenciatura em Artes 

Plásticas. Não há registrado o Trabalho de Conclusão 

de Curso. 

Considerando trincados como 

“marcas permanentes”, o interesse 

pela formação de professores pode 

ser considerado uma marca em seu 

percurso docente e de pesquisa? 

 

Atuação 

profissional 

2009 – atual: professora de artes visuais em regime de 

dedicação exclusiva no Instituto Federal de Goiás – 

Câmpus Inhumas. 

2009 – 2013: professora substituta para a Licenciatura 

em Artes Visuais na Universidade Federal de Goiás 

(UFG), com disciplinas diretamente voltadas ao ensino 

de arte e formação de professores. 

2008 – 2009: Bolsista da Universidade Aberta do 

Brasil, com atuação na Licenciatura em Artes Visuais, 

Modalidade a Distância, na UFG. 

1999 – 2009: professora de Arte na Secretaria 

Municipal de Educação de Goiânia-GO, envolvida com 

projetos de formação de professores e projetos 

culturais. 

2010: professora de História da Arte na PUC/GO. 

1999 – 2001: professora de Artes Plásticas no Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Goiás (CEFET). 

2003: professora de arte no Colégio Simetria (privado). 

2006 – 2007: professora de Arte no Instituto Joana 

D´arc (privado). 

2001: professora temporária de Arte Educação para o 

curso de Pedagogia, na Universidade Estadual de Goiás 

(UEG). 

Que arranhões sua experiência na 

Escola Técnica provocou em sua 

docência, hoje, atuando na mesma 

instituição, mas com outra 

configuração? 

 

A atuação na Educação a Distância 

provocou algum tipo de quebra em 

sua atuação docente, uma vez que 

você, ao experimentar essa 

modalidade de ensino, já tinha vasta 

experiência no ensino presencial? 

Projetos de 

Pesquisa 

 

Projetos de pesquisa no IFG-Câmpus Inhumas, com os 

seguintes temas: cinema/artes plásticas, levantamento 

de artistas plásticos na cidade de Inhumas/GO, 

cinema/cultura visual/juventude, cultura 

visual/formação de professores/educação infantil. 

Membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa 

Interdisciplinares (IFG). 

Como o trabalho em projetos de 

pesquisa gera intencionalidades 

para sua pesquisa de doutorado em 

andamento? 

Projetos de 

Extensão 

Projeto em andamento, a partir de 2002: “Ensino de 

Arte no Ensino Fundamental: Dialogando com Teatro, 

Dança, Música, Artes Visuais e Cinema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem questões. 
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MÔNICA 

MITCHELL 

Registros no Lattes (síntese) 

 
Questões 

Produções 

 

Três publicações diretamente relacionadas aos projetos 

de pesquisa no IFG.  

Publicações relacionadas ao tema de mestrado.  

Publicações que envolvem os temas: cultura 

visual/educação infantil, cinema/cultura visual, 

cinema/gênero/sexualidade, ensino de arte/cartografia 

poética/grafite, imagem/ensino de arte, ensino médio, 

cultura/juventude. 

Educação Infantil e Cultura Visual são temas frequentes 

nas demais produções. 

Como a relação educação 

infantil/cultura visual configura 

rótulos para sua produção 

acadêmica? 

Bancas  Participação em cinco bancas de Trabalhos de 

Conclusão de Curso na UFG – Licenciatura em Artes 

Visuais, Modalidade a Distância. 

 

Há fragilidades no ensino de arte a 

distância, tomando como referência 

sua atuação na docência e em 

participação de bancas de TCC? 

Eventos 

 

Presença em eventos relacionados ao ensino de arte e 

suas políticas. 

Organização de nove edições do Seminário de 

Educação Estética do IFG, como parte da programação 

do Festival de Artes do IFG.  

Considerando trincados como 

“marcas permanentes”, que marcas 

o Seminário de Educação Estética 

poderia deixar em sua docência em 

artes visuais? 

Orientações Orientou quatro trabalhos na Especialização em 

Educação Infantil, ofertada pela PUC/GO. 

Orientou cinco Trabalhos de Conclusão de Curso – 

TCC na UFG, Faculdade de Artes Visuais, sendo 

quatro deles da Licenciatura em Artes Visuais na 

Modalidade a Distância. 

Orientou três trabalhos de iniciação científica no IFG – 

Câmpus Inhumas ligados aos projetos de pesquisa que 

coordenou. 

Como se dá a exposição da 

Educação Infantil em seu percurso 

de professora pesquisadora? 

Quadro 7 –Desmanche do Lattes da Prof.ª Mônica Mitchell. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O conteúdodo quadro 2, quedefine o desmanche, considera os acidentes como parte 

de um processo em experimentação, sendo, então, mantidos e/ou apropriados pela criação. No 

procedimento de desmanche do Lattes não havia a intenção de esconder as falhas,mas expô-

las. As ações metodológicas em si exibema fragilidade do material, suas sutilezas e 

instabilidades. Os enfrentamentos da criação em gravura são muito semelhantes ao da 

constituição desta metodologia visual que reconhece seus riscos, falhas, fragilidades e fiapos 

expostos pelo avesso. Desta forma, a seçãoseguinteaborda o primeiro embate do pesquisador 

com os dados produzidos em entrevistas que duraram, aproximadamente,de sessenta a oitenta 

minutos cada. 

Antes de passar para a próxima etapa metodológica, considero pertinente registrar as 

impressões que tive, ao fazer uma revisão final desta tese e reler os quadros 4, 5, 6 e 7, os 

quais foram mantidos na íntegra, da forma que foram estruturados. O caráter instrumental, 

além de experimental, fica explícito: perguntas surgem obrigatoriamente a partir da síntese de 

cada item do Currículo Lattes. Interrogações que ora se vinculam a um problema contundente, 
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ora foram elaboradas sob um tecnicismo e sentimento de obrigatoriedade que, em alguns 

momentos, pouco dialogaram com um problema maior de pesquisa.  

Os acertos e erros das perguntas continuam expostos, mantidos em seus nichos, e 

algumas delas ganham diferentes conotações em função do amadurecimento do método 

investigativo, rodeado de fatos novos e suas consequentes interpretações. Este é, afinal, o 

tempero da pesquisa: a exposição dos fatos, dos remendos – o avesso desvelado. Um jogo 

metalinguístico em que a pesquisa ganha forma enquanto mantém um diálogo pedagógico 

consigo mesma. 
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4 REMONTAGENS 

 

Depois do desmanche, fundamentado na Pesquisa Narrativa através das histórias de 

vida, esta seção remonta as narrativas das professoras colaboradoras e propõe uma análise dos 

dados produzidos pelas entrevistas, bem como aqueles produzidos a partir do estudo de seus 

Lattes – ou seu desmanche. Em contínuo diálogo com a própria pesquisa, interrogando-a, 

assumindo sua fluidez processual e compreendendo que “[...] a pesquisa qualitativa é, em si 

mesma, um campo de investigação” (DENZIN; LINCOL, 2011, p. 16), sobrepõe-se, 

finalmente, as camadas de análise das entrevistas com vistas a encontrar intersecções 

narrativas entre as quatro histórias. 

 

4.1 Como esta pesquisa foi se construindo narrativa: uma história de pesquisa 

 

Gaston Pineau divide a história das práticas em histórias de vida compostas por três 

fases: a) a eclosão, nos anos 1980, com a publicação do seu livroProduire sa vie: 

autoformation et autobiographie(Produzir sua vida: autoformação e autobiografia) em1983; 

b) sua fundação,nos anos 1990, através da criação de associações que “[...] visaram definir, 

catalisar e provocar sinergia dos elementos emergentes nas redes nacionais e internacionais” 

(PINEAU, 2006, p. 334);c) o desenvolvimento diferenciador, nos anos 2000, destacado pelas 

inovações coletivas em histórias de vida, principalmente mediadas pela internet.  

Para o mesmo período de mais de trinta anos,Ivor Goodson atribui às pequenas 

narrativas – ou relatos pessoais – a decadência das “narrativas grandiosas”, que perderam 

“[...] não apenas o escopo e aspiração, mas também a nossa fé subjacente em sua capacidade 

geral de guiar ou moldar nosso destino”. Para o autor, o relato pessoal de vida surge como 

“[...] outro tipo de narrativa, infinitamente menor em escopo, frequentemente individualizada” 

(GOODSON, 2017. p.27). 

Não coincidentemente, os estudos culturais emergiramna década de 1970 como um 

movimento acadêmico (in)disciplinar de ruptura e protesto às fronteiras socialmente 

levantadas para questões de classe, gênero e raça, dentre outras questões de motivação política 

apartadas das grandes narrativas. Seguidos dos estudos culturais, os estudos visuais abriram 

caminho para a cultura visualcomo um campo de pesquisa que tem como grande virtude a 

interdisciplinaridade, pois “[...] ela nomeia uma problemática ao invés de um objeto teórico 
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bem definido” (MITCHELL, 1995, p. 542, tradução nossa).
25

Para Kevin Tavin, a cultura 

visual deve ser compreendida como uma condição cultural afetada por múltiplas experiências 

mediadas por imagens, aparatos e objetos, bem como um “[...] campo de estudo crítico que 

examina e interpreta díspares manifestações e experiências visuais em cultura”(TAVIN, 2009, 

p. 226). 

Por isso arrisco estabelecer a convergência entreestudos culturais, estudos visuais, 

cultura visual e histórias de vidacomo desvios teóricos de um tempo em mudança:  

 

As teorias mudam ou permanecem estáveis em relação às condições sociais, como 

os valores sociais, as políticas nacionais e internacionais e o avanço das tecnologias, 

bem como novas informações factuais. [...] Tais mudanças na teoria, tanto moldam 

como o refletem deslocamentos no discurso profissional e nas relações discursivas, 

como arranjos de poder e padrões sociais. As pessoas podem ser incluídas ou 

excluídas através do discurso. Eles podem ganhar o poder adotando um discurso 

visto como legítimo por pessoas que têm poder.(FREEDEMAN, 2003, p. 3, tradução 

nossa).
26

 

 

O contexto político e cultural da década de 1970 estimulou comportamentos 

emergentes e insurgentes aos modos homogeneizantes do conhecimento, provocando 

trincados em narrativas dominantes da percepção, da cognição, da construção de discursos e 

de posições de sujeito no contexto acadêmico. As mudanças da teoria do discurso criaram 

permissões para que o sujeito pudesse falar de si e do outro com base em sua percepção, do 

lugar que olha e é visto. Nesse sentido, fundamentada no relato de si e da escuta do outro, a 

história de vida enquanto campo epistemológico pôdefazer a correspondência dessas vozes 

com os fatos e seus lugares, ou dosfatos com outros fatos, e, sobretudo, com o contexto social, 

político, estético, ético e cultural de uma época. Ainda, as histórias de vidapuderam contribuir 

para a autonomia reflexiva de quem conta suas histórias e ouve a dos outros.Neste 

movimento,expor trajetórias de formação e experiências múltiplas de vidaconstitui um 

exercício que permite identificar subjetividades refletidas na vida profissional, bem como 

marcações da vida profissional na vida pessoal. 

De tal modo, contar suas histórias é uma forma de “[...] construir sentido a partir do 

vivido” (PINEAU, 2006, p. 339). E como se aprende a contar nossas histórias? O que 

                                                           
25

 “It names a problematic rather them a well-defined theoretical object.” MITCHELL, W.J.T.Interdisciplinarity 

and visual culture. Georgetown University: Art Bulletin, v. LXXVII, n. 4, 1995. p. 540-544. 
26

 “Theories change or remain stable in relation to social conditions, such as social values, national and 

international policies, and the advancement of technologies, as well as new factual information. [...] Such 

changes in theory both shape and reflect shifts in professional discourse and discursive relations, such as 

power arrangements and social patterns. People can be included or excluded through discourse. They can 

gain power by adopting a discourse viewed as legitimate by people who have power.”FREEDMAN, Kerry. 

Teachign visual culture. Columbia: Teachers College Press, 2003. 
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contamina minhas maneiras de contar minhas histórias? E, ainda, como eu, pesquisador, 

organizo e escolho formas para meus colaboradores de pesquisa contarem suas histórias? 

Quando fiz ensino médio (década de 1990), nas aulas de redação, uma das minhas preferidas, 

senão a mais, aprendi que as três modalidades de texto cobradas pelos processos seletivos de 

acesso às universidades, naquela época, eram a dissertação (defesa de uma ideia), a narração 

(história contada para defender uma ideia) e a carta (mensagem escrita a alguém sobre sua 

ideia). Ao tentar rememorar o conceito de narração e sua estrutura, lembro-me da professora, 

uma jornalista, ensinar que toda história tem personagens, espaço e tempo. E que o enredo se 

constitui deste jogo, formando uma narrativa com início, meio, clímax e fim.Isso me faz 

refletir sobre que história de pesquisa quero escrever, o que carrego de mim, dos meus 

lugares, movimentos e experiências para essa história e quais histórias quero ouvir de minhas 

colaboradoras.  

Em sua tese de doutorado, Elizeu Clementino de Souza (2004, p. 12) denomina 

“trajetórias de escolarização” as representações pelas quais os professores se utilizam quando 

submetidos a metodologias de investigação, como Abordagem Biográfica, Narrativas de 

Formação (SOUZA, E., 2004) ou, ainda, Histórias de Vida (JOSSO, 2004), além de outras 

nomenclaturas que servem para designar o acesso a discursos, sejam escritos, orais ou visuais, 

reveladores de fatos, marcas, dificuldades, enfrentamentos, afetos, decepções, luta e êxito 

durante a formação e trabalho docentes. Para tanto, useia expressão trajetórias 

(trans)formativaspara os mesmos fins, considerando, principalmente, o fluxo vivo do presente 

ao passado (e vice-versa), além da conotação (trans)formadora desses movimentos, lineares 

em suas representações nos documentosoficiais (como o Currículo Lattes, por exemplo), 

porém não lineares em suas concretizações, adquirindo sentidos através da junção de peças 

que vão se encaixando num jogo rodeado de acidentes,intencionalidades,falhas,riscos, 

fragilidades,arranhões,lascas,trincados, exposições,rótulos,camadas, 

aderências,quebrasemarcas. Neste lance de sentidos, as trajetórias (trans)formativas não 

foram e nem são, mas estão em constante devir. 

Ao escolher abordagens que se voltam às histórias de vidas ou, mais 

especificamente, a recortes biográficos formativos de professoras de arte, insiro-me num 

circuito metodológico denominadoPesquisa Narrativa, em que acontece um deslocamento das 

“narrativas grandiosas” para “pequenas narrativas”, no qual “[...] a problemática do estudo da 

vida das pessoas compõe um contexto mais amplo de relações, convenções e condições 

sociais” (GOODSON, 2017, p. 35). Dessa forma, fragmentos de histórias orais, escritas ou 

visuais servem de instrumentos para analisar processos de formação, fatos que marcaram suas 



120 

vidas, escolhas, paradas, negociações, decisões, ou seja, formam “[...] uma história de ação 

individual no âmbito de uma teoria do contexto” (GOODSON, 2017, p. 39).  

Narrar uma história é, pois, um ato de criação. Uma mesma história pode ser contada 

sob diferentes “verdades”, dependendo do estímulo. Além de criação, é uma tentativa de 

alinhamento de acontecimentos em função de um fator catalisador. Ao procurar o significado 

de “catalisador” em diversas fontes, tem-se uma das definições: “catalisadoré uma substância 

que reduz a energia de ativação de uma reação química e aumenta a sua velocidade de reação, 

sem, contudo, participar dela”.
27

Suponha que a substância catalisadora seja a pergunta inicial 

para que o entrevistado comece a contar sua história, sem que o entrevistador tenha 

participado dela. A pergunta catalisadoraativa a memória, estimula o discurso narrativo que, 

por sua vez, reage em função desua natureza. Não existe uma questão neutra, mas uma 

pergunta físico-química: aquela que estimula e espera reações. Nesse contexto entre ação e 

reação, narrar torna-se reelaborações,e a “[...] memória não é reservatório, é atualização, 

recreação das relações qualitativas experimentadas no mundo” (CASTANEDA; MORALES, 

2017, p.85). 

Como o processo é dialógico– um entrevistador e outro entrevistado –, mesmo o 

pesquisador/entrevistador não fazendo parte da história, passa a fazer parte da históriacontada, 

ou reinventada segundo estímulos de quem faz as perguntas: a substância química que 

estimula a velocidade da reação, ainda não fazendo parte dela, é parte do fenômeno físico-

químico. Nesse sentido, a história que se conta é uma nova, provida de arranjos de fatos, 

tempo e personagens reelaborados a partir de um novo sujeito: aquele que se transformou ao 

longo do tempo e que se transforma, hoje, pelo processo de narrar-se:  

 

As histórias de vida põem em discussão questões relativas à natureza e à identidade 

dos narradores. Não se fixam apenas em dimensões ontológicas, ou seja, 

características existenciais comuns aos seres humanos como narradores, mas se 

debruçam sobre problemas epistemológicos que podem ajudar a compreender e 

explicar como práticas culturais, sociais e artísticas marcam a trajetória e a 

subjetividade dos indivíduos, seus modos de perceber, interpretar e, sobretudo, de 

narrar. Preocupam-se, ainda, sobre como essas práticas configuram ideias, conceitos 

e representações. (MARTINS; TOURINHO, 2017, p. 152). 

 

Deste modo, o presente estudo não aborda “a”história de vida das professoras, mas 

“fragmentos biográficos” daquilo que lhe foi contado em que, numa relação colaborativa 

entrevistada/pesquisador, reelaboram-se “histórias de vida” e então uma narrativa de pesquisa 

é construída (DINIZ-PEREIRA, 2009). O próprio trajeto investigativo foi revelando que não 

                                                           
27

Significado disponível online no site Significados. com.
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se tratava, sobretudo, de uma busca diretiva daidentidade docente dessas professoras 

colaboradoras, mas de situações de conflito em trânsito que constroem, desconstroem e 

reconstroem (KADDOURI, 2002)suas maneiras e formas de ser professoras de arte no 

Instituto Federal de Goiás, considerando suas matrizes desde o século XIX ao seu novo 

desenho no século XXI. Nesse ínterim, é preciso entender que “[...] o processo de construção 

da identidade profissional deve ser interpretado como um processo de reformulação de 

identidades subjetivas e coletivas dos docentes” (BRITO, 2009, p. 81). 

Cada exercício analítico, leitura e interpretação de fatos, ideias, conjecturas e 

questões foram atravessados pelas quatorze palavras-chave, às vezes com mais ou menos 

frequência. Não houve, pois, a obrigatoriedade de que todos os termos estivessem presentes 

em cada texto/entrevista analisados. O jogo se dá por lancesde oportunidade semântica, a 

partir de ideias e conexões de sentidos para o pensamento, de modo que, mais uma vez, a 

palavra-chave saia de seu lugar denotativo para o lugar conotativo, possibilitando o fluir da 

metáforadentro do texto. 

 

4.2 Palavras-chave e alguns de seus sentidos 

 

Na segunda etapa das entrevistas narrativas, que aconteceu via fórum de discussão 

através da Plataforma Moodle, a pedido de uma das colaboradoras, criei uma descrição para 

cada palavra-chave. Apesar de não havera ouuma definição para as palavras,já que a 

construção de sentidos se faz com a construção do texto,relacioneiideias para cada uma. Na 

época do Desmanche (seção 3) e da montagem do fórum, ainda não tinha agregado ao grupo 

de palavras-chaveoutros três termos – aderência, camadas e marcas – que, mesmo 

atravessando a pesquisa em vários momentos, foram mais tarde agrupadasao conjunto. Este 

arranjo, em que encaixes e descartes são feitos, são próprios de uma pesquisa qualitativa, uma 

vez que “[...] as opções e práticas interpretativas a serem empregadas não são necessariamente 

empregadas com antecedência” (DENZIN; LINCOLN,2006, p.18).  

Assim foram descritas as palavras-chave no fórum de discussão “Questões da 

formação docente”, no dia 24/03/2017: 

 

Fragilidade: fragilidades de nossa formação docente, fragilidade da arte frente às 

políticas de ensino; fragilidade de meios concretos para sustentar a arte como 

componente curricular (o que não acontece com áreas „seguras‟, como matemática, 

por exemplo); fragilidades das fronteiras entre as linguagens artísticas (artes visuais, 

dança, música, teatro). 
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Intencionalidade: enquanto metodologias de ensino de arte, como minha experiência 

docente em arte me assegura de minhas escolhas e procedimentos didáticos? 

Acidente: como lido com os „acidentes de percurso‟ em minha formação docente? 

Como lido com os acidentes metodológicos em minha docência? 

Arranhão: uma das metáforas que considero mais fortes quando articuladas com as 

histórias de vocês. Considerando a formação polivalente, ou em processo de 

reestruturação curricular que vocês tiveram, consigo visualizar arranhões do teatro 

nas artes visuais, da performance nas artes visuais, do design nas artes visuais, da 

dança nas artes visuais, dentre outras formas de contaminações. Como vem se 

configurando esses arranhões enquanto contaminações sobre nossa docência em 

artes visuais? 

Falhas: durante o processo autonarrativo, como identificar falhas em minha 

formação? 

Riscos: a quais riscos nos submetemos assumindo papéis de professores de artes 

visuais? Quais os riscos das linguagens artísticas em fronteiras disciplinares 

consolidadas? Que riscos nos submetemos nas relações políticas de manutenção do 

ensino de arte na educação profissional? Dentre outros riscos... 

Exposição:em que medida o exercício autonarrativo expõe minhas escolhas, minha 

posição e minha docência? 

Lasca: é vista no sentido de feridas, de cicatriz, de marca biográfica, não apenas no 

sentido negativo, mas também como marcações positivas em nosso trajeto docente. 

Trincado: da mesma forma como lasca, como fatos, métodos e escolhas provocam 

trincados, ou marcas, em minha história de vida. 

Quebra: o que divide minha docência? Como ressignifico minha docência em artes 

visuais a partir de uma experiência marcante? 

Rótulo: como é a imagem da docência? Como é a imagem da professora de artes 

visuais do IFG? Como sou vista pelas demais áreas? Como me faço ser vista? Como 

construo minha imagem docente? 

Aderência: o que eu colo, fixo, agrupo em minha docência? O que compõe minhas 

ideias e posições? 

Camadas: como o exercício narrativo me faz enxergar e compreender os diferentes 

tempos e lugares, sobrepostos, de minha formação?  

Marcas: o que marca minha docência em artes visuais? Como as marcas da minha 

trajetória (trans)formativa constituem minha identidade? (PLATAFORMA 

MOODLE, 2017). 

 

A seguir, a análise da primeira etapa de entrevistas narrativas, mediada pelas 

palavras-chave. 

 

4.2.1 Professora Lídia Leal 

 

“Mas eu só vim aprender isso aqui!” 

Lídia Leal (2015) 

 

A entrevista narrativa com a Prof.ª Lídia Leal aconteceu no dia 19 de agosto de 2015, 

em sua casa. Ela me recebeu à tarde e, antes de começarmos a conversa, apresentou-me seu 

apartamento, dando destaque ao seu ambiente de trabalho, que chamou de “quartinho da 

bagunça”. Comentou cada quadro pendurado na parede, entre fotografias e gravuras. 

Tomamos café, fomos para sala de televisão e sentamos no sofá. Ela, à vontade, tirou os 

chinelos e sentou-se com os pés cruzados. Com papéisno colo, incluindo seu Currículo 

Lattes,e o telefone celular em um banco entre nós, começamos a gravar.  
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A entrevista durou, aproximadamente, oitenta minutos, com uma pausa para um café 

e um pedaço de bolo. Durante o intervalo, continuamos a falar de algumas coisas, mesmo sem 

gravar, ficando na memória o registro das impressões. A transcrição do áudio ficou meses 

arquivada, até que se chegasse a este acordode análise em quefoi possível estabelecer alguns 

pontos principais da leitura da entrevista com a Prof.ª Lídia Leal: 

a) O teatro e a dança aparecem como linguagens presentes na sua formação artística 

da infância e adolescência; 

b) A docente teve formação técnica em Magistério (Ensino Médio); 

c) O “ensino do desenho” é uma de suas preocupações enquanto professora de artes 

visuais; 

d) Evidências indicam que a “vontade”, o “querer” e o “poder” foram estímulos para 

suas escolhas e decisões profissionais; 

e) A professora demonstra preocupação com questões metodológicas e políticas da 

EBTT; 

f) Ela também se preocupa com seu lugar de professora de artes visuais numa rede 

de educação técnica e tecnológica; 

g) E realiza exercícios de autocrítica ao achar que deveria ter feito algo diferente no 

passado, em relação à sua docência. 

A partir dos pontos acima destacados e das perguntas feitas no desmanche do 

currículo, fiz uma retomada daquelas questões. Relendo-as, pude perceber que estão muito 

atreladas às informações e à formatação do Lattes, estruturadas tecnicamente ao conteúdo do 

currículo, dando pouca evasão a outros tipos de questões mais “orgânicas”, isto é, mais 

próximas da voz da colaboradora. Questões que só foram possíveis pelo contato direto com 

elas, em entrevistas narrativas. 

A análise da entrevista da Prof.ª Lídia Leal apresenta-se mais longa e dividida em 

subseções, pois este primeiro exercício trouxe, também, questões mais amplas do ensino de 

arte que também poderiam ser levantadas nas demais entrevistas.  

 

4.2.1.1 Teatro, dança e artes visuais: como as linguagens se arranham 

 

“Uma das primeiras lembranças que tenho de mim, enquanto pessoa, é fazendo um 

curso de dança” – “Não era ballet[...] Era jazz!”. Olhando para sua experiência artística da 

infância e adolescência, dança e teatro (na igreja), as linguagens voltadas à cena do corpo 

estiveram presentes em seu percurso “vivo-profissional”, constituindo experiências 
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importantes em sua percepção de mundo e de si, ao relatar: “[...] isso foi importante para mim 

enquanto perceber meu corpo”. Essas experiências artísticas, somadas aos cursos de desenho 

e artesanato foram vividas, em sua maioria, fora da escola, em associação de bairro e na 

igreja. Na escola formal, lembra de experiências com desenho livre e geométrico, teatro e 

canto livre, mas ressalta: “[...] não era lá que eu me realizava fazendo arte, eu tinha sempre 

um curso de arte fora da escola porque o da escola não era interessante”. 

Os relatos sobre a infância revelam uma ingerência da escola – numa perspectiva 

micro – e outra ingerência do Ministério da Educação – numa perspectiva macro – na década 

de 1980,ao lidar com o ensino de arte, apesar de sua obrigatoriedade imposta pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1971, associando-o ao que conhecemos como componente 

curricular Arte, e que antes da década de 1990 tinha um caráter de atividades curriculares, os 

fazeres manuais (ou corporais) repetitivos, sem a exploração do potencial criativo infantil, das 

relações com o tempo e o lugar, bem como a vivência/experiência estética (BARBOSA, 

2010). O que não foi diferente da minha experiência com a arte, por exemplo, quando fiz o 

ensino fundamental, também na década de 1980, quando fui alfabetizado: pinturas de 

desenhos mimeografados, colagens de bolinhas de papel crepom sobre desenhos prontos, 

confecção de lembrancinhas para o Dia das Mães, o Dia dos Pais, a Páscoa, o Natal; 

ornamentação do corpo no Dia do Índio e a fabricação de cocares com penas de galinhas e 

reprodução de bandeirolas para as Festas Juninas. E, mais adiante, na segunda fase do ensino 

fundamental, o desenho cego, o desenho com cores primárias, outro com as secundárias e 

também as terciárias. O desenho com lápis preto, utilizando o grafite do lápis. O pontilhismo 

pelo pontilhismo, sem contextualização estética e histórica. O desenho geométrico. 

Desenhos,e mais desenhos, e assim se formava o caderno de cada ano. 

Depois de relatar suas experiências artísticas da infância e adolescência, a Prof.ª 

Lídia Leal decide-se pela graduação em Educação Artística, na Universidade Federal do 

Amapá – UNIFAP (1998-2001), depois de concluir o curso Técnico em Magistério, em nível 

médio, em sua terra natal, Belém - PA.Naquela época (na década de 1990), os cursos de 

Licenciatura em Educação Artística no Brasil estavam passando por reformulações 

curriculares oriundas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 (LDB nº 9394/96). 

Mesmo com a LDB de 1971, que inseria a arte no currículo da Educação Básica, não havia 

garantia efetiva do ensino da arte nas escolas, pois havia uma ênfase na arte enquanto 

atividade manual. 

Desta forma, professores de outras áreas também assumiam o papel de professor de 

arte (minha professora de educação moral e cívica, por exemplo, também era a professora de 
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arte, na segunda fase do ensino fundamental), baseados numa concepção de ensino de arte 

voltada para o lazer ou trabalho manual. A Federação de Arte-Educadores do Brasil – FAEB, 

criada em 1987, tevepapel importante nas mudanças que a LDB de 1996 trouxe para o ensino 

de arte – sua obrigatoriedade em todas os níveis da educação básica. Desta forma, na década 

de 1990, exigiu-se a reformulação dos cursos de Licenciatura em Educação Artística para as 

novas modalidades: Licenciatura em Artes Visuais, Licenciatura em Música, Licenciatura em 

Artes Cênicas (atualmente, desdobrando-se em Licenciatura em Dança e Licenciatura em 

Teatro). Estimou-se, com a nova lei e os novos cursos, a formação de professores reflexivos, 

pensadores e críticos sobre a sua formação e que lidassem com a arte como instrumento 

transformador de crianças, adolescentes, jovens e adultos. As artes visuais deixam (pelo 

menos em tese) seu lugar instrumental e de lazer e adquirem outras metodologias cujas 

relações abrangem o fazer artístico, a reflexão sobre o processo e a contextualização em seu 

tempo (BARBOSA, 2010). 

É neste contexto de transição, lutas de classes e ideologias para a arte e seu ensino 

que a Prof.ª Lídia Leal se forma, ainda sob o viés da polivalência, com as universidades 

trabalhando para se adequar às novas exigências da LDB de 1996. Em algumas universidades 

brasileiras, como aconteceu na Faculdade de Artes Visuais da UFG, houve um período de 

adequação do currículo queexigia do discente uma adaptação de créditos cumpridos aos novos 

exigidos para uma nova titulação. Pelo registro do currículo da Prof.ª Lídia Leal, não foi este 

o seu caso, pois, mesmo concluindo seu curso em 2001, na Universidade Federal do Amapá, 

consta registrado “Graduação em Educação Artística”, causando, talvez, fragilidades em sua 

atuação como professora de artes visuais diante do conflito das novas habilidades e 

competências para professores formados no velho modelo da “polivalência”.  

Retomandoo exercício de desmanche do Lattes (quadro 6) da Prof.ª Lídia Leale as 

perguntas resultantes daqueleexercício metodológico, há algumas questões a considerar, com 

atenção à diversidade de experiências estéticas de sua formação (graduação, especialização e 

mestrado) e através da docência em arte, incluindo ensino, pesquisa e extensão, além daquelas 

voltadas às artes visuais, que é seu campo de atuação como servidora pública, compondo 

camadas em sua vida através da aderênciade experiências diversas. Na graduação, 

especialização e mestrado, aparece o termo “imagem” nos títulos de seus trabalhos de 

conclusão de curso. Mesmo que sua graduação tenha tido uma orientação à formação 

polivalente do professor de arte, o ensino das artes visuais – ou do desenho – parece ter um 

peso maior que as demais linguagens. Tal fato reafirma uma prática do ensino do desenho no 

currículo da educação básica, oriundo de históricas reformas curriculares brasileiras que 
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coincidem, inclusive, com a implantação das Escolas de Aprendizes Artífices (hoje institutos 

federais), em 1909, em cada estado brasileiro, cujo ensino do desenho geométrico, além de 

outras habilidades manuais, estava presente na formação de jovens trabalhadores. Mesmo 

tendo uma formação polivalente, o título do seu trabalho de conclusão de curso de graduação 

tem relação direta com as artes visuais. 

Na tentativa de compreender e fazer relações de suas experiências de vida, 

principalmente estéticas, da infânciacom as escolhas profissionais, a Prof.ª Lídia Leal justifica 

sua escolha por cursos extracurriculares: “O de fora da escola que era interessante, porque era 

desafiador”. Dando um salto para a preferência que fez na graduação, declara:“era o curso que 

mais aproximava dessa minha personalidade”. E continua seu relato: 

 

[...] penso que, primeiro era minha empatia com a área, eu era muito apaixonada por 

arte, ainda sou, eu faço o que eu gosto (risos) e... mas, lá... era o curso que mais 

aproximava dessa minha personalidade. Então foi uma escolha não pelo mercado de 

trabalho, tipo „ah, eu vou fazer porque eu vou ser professora de arte porque tem 

muita vaga‟. Eu não tava preocupada com isso. Primeiro, porque eu já tava 

empregada. Lá no Amapá, até hoje, ainda é um dos melhores salários de professor 

no Brasil... então, a minha preocupação não era uma preocupação financeira, mesmo 

porque o professor de arte... assim... a gente sabe que a realidade dos professores, 

em termos de salário, não era... então não era uma questão financeira, „eu vou fazer 

o que eu gosto de fazer‟. 

 

O que ela denomina “essa minha personalidade” e a formação profissional na 

Licenciatura em Educação Artística talvez estejasintonizado à diversidade da experiência 

estética de sua infância eà experiência formativa na graduação, o que justificaria, talvez, seu 

trânsito profissional-acadêmico pelas artes do corpo e artes visuais, principalmente, incluindo 

a performance. Sobre a performance,ela relata que no estado do Amapá teve trabalhos 

realizados, bem como videoinstalações e animações.Para ela, esta manifestação corporal tinha 

um papel político de desestabilizar um circuito cultural dedicado principalmente à pintura, na 

cidade de Amapá, onde foi professora. Tinha um caráter de provocação, de enfrentamento 

com as micropolíticas que determinavam a produção das artes visuais naquele lugar, naquela 

época em que permaneceu como professora da educação básica e como professora substituta 

da Licenciatura em Artes Visuais (agora, com a nova nomenclatura) na Universidade Federal 

do Amapá. 

Para mim, como analista de suas histórias, vejo a performance como um elo 

representativo de suas experiências estéticas da infância, adolescência e durante sua 

graduação, em que as artes visuais e o corpo/movimento, além da música, fizeram parte de 

sua constituição identitária como professora/artista/pesquisadora. É neste contexto que 
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observoarranhões de uma linguagem artística na outra, da infância à atuação como professora 

de artes visuais no IFG, lugar que lhe permitiu desenvolver projetos de pesquisa e extensão 

capazes de estabelecer relações entre as quatro linguagens artísticas, assim como participar de 

oficinas e espetáculos, no campo da performance, durante os Festivais de Artes de Goiás.  

 

 
Imagem 18 – Ebó N'Ylê.Performance.  

Fonte: Lídia Leal. Espanha.(s.d) 

 

Concluindo, seria a performance a manifestação artística capaz de abraçar toda a 

experiência de vida, de formação e docência da Prof.ª Lídia Leal? Está na performance um 

lugar livre de miscigenação das linguagens artísticas? A performance teria a capacidade de 

desfazer fronteiras entres as artes visuais, a dança, a música e o teatro e expandir a criação? 

Uma vez que o currículo da educação básica sugere uma quebra da área de Artes em quatro 

subáreas, estaria na performance um dos mecanismos de aderência entre as manifestações 

artísticas? 
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4.2.1.2Querer e poder: intencionalidades, acidentes formativos e autocrítica 

 

A carreira docente de Lídia Leal segue uma linha coerente de escolhas em sua 

história de vida que vêm se constituindo até hoje: experiência artística na infância, escolha 

pelo curso Técnico em Magistério, opção pela Licenciatura em Educação Artística, 

Especialização em Docência, pelo Mestrado em Cultura Visual e, agora, pelo Doutorado em 

Educação. O curso em nível médio/técnico não está registrado no Lattes e foi uma das minhas 

provocações durante a entrevista narrativa: 

 

Lídia: [...] Então, isso não tem aí, né, no Lattes, essa parte... 

Alexandre: Por quê? 

Lídia: Eu não sei... aquela coisa, eles pedem informações dos últimos cinco anos, aí 

você acaba pensando „uai, será que isso é relevante, as pessoas querem saber se você 

fez um curso Técnico em Magistério?‟ 

Alexandre: Pois é, o título da minha pesquisa é Avessos da docência em artes 

visuais, que é, justamente, vasculhar o avesso do Lattes... 

Lídia: é, eu vi... 

Alexandre: no resumo... que se refere justamente a essas... é... rememorar essas 

coisas que fazem parte da formação, mas que não estão... 

Lídia: mas voltando pra aquela pergunta, né [...]. 

 

É curiosa a ocultação da sua formação emMagistério no seuLattes. Mas a professora, 

durante a entrevista narrativa, não demonstra relevância para a não presença desta informação 

em seu currículo, além de não dar continuidade à conversa, conduzindo-a para um assunto 

anterior, “mas voltando praquela pergunta, né...”. Na subseção 2.3O que é importante para o 

Lattes?, levantei algumas questões sobre as representações acadêmicas naplataforma e suas 

limitações, bem como sua estrutura técnica, que direciona nosso trabalho e produção 

docentes, lá representados por textos e números. Qual a intencionalidade em não informar sua 

formação técnica em nível médio? Há uma supervalorização da graduação e pós-graduação 

em detrimento da formação técnica? Em que medida ocultar o curso de Magistério pode 

contribuir para sua representação acadêmica na Plataforma Lattes?Ou, em que medida fazer 

tal registro poderia contribuir para sua representação acadêmica na plataforma? 

Ainda sobre essas escolhas, apesar de estar cursando doutorado naquela época, em 

um programa da rede privada, na cidade de Goiânia, ela não o registra no currículo, até a data 

da entrevista, dizendo: “[...] eu não vou colocar porque, talvez, não seja bem visto ainda”. 

Dentre algumas justificativas, por estar em processo de escolha de outras instituições para 

então mudar de programa de pós-graduação (hoje ela cursa outro programa em outro estado), 

ela deu essa resposta. O que me instiga é sua preocupação pela visibilidade da informação a 
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ser (ou não) registrada, ou seja, uma preocupação com as representações das identidades 

docentes (e seus rótulos) e com o olhar do outro – o outro institucional.  

Sobre querer e poder, ou sobre suas escolhas, a Prof.ª Lídia Leal afirma: 

 

É engraçado, essa palavra „querer‟ vai aparecer demais, né? Na minha fala! Eu sou 

uma pessoa de muita vontade! Então, eu queria complementar a minha formação em 

desenho porque eu entendia que isso era uma deficiência minha e que eu, enquanto 

professora de Arte, com habilitação em Plástica, eu precisava ter aulas de desenho, 

aulas extras. Então eu me matriculei em vários semestres nessa escola prafazer os 

níveis de desenho que a escola oferecia. E eu fiz muitas horas de desenho [...]. 

 

Seu relatodemonstra uma gerência de seu caminho profissional aobuscar outros tipos 

de formação além daquela ofertada pela graduação. Ao mesmo tempo, revela e reforça um 

imaginário do professor de arte que precisa “saber desenhar” – uma concepção que ela tinha, 

na época, sobre o “bom” professor de artes visuais, cujo adjetivo nos faz retomar às 

construções sobre a imagem do professor do Brasil Império, quando se começa a esboçar a 

ideia de educação pública brasileira. Esta representação, por um lado, remete ao “bom 

sujeito”, ou àquele que trabalha por filantropia. Por outro lado, o adjetivo sobrecarrega o 

professor como provedor e suporte do saber e do bem – o detentor do conhecimento reto e 

inquestionável. Hoje, talvez, a posição da professora seria outra, como demonstrado em suas 

escolhas teóricas, oriundas de seu mestrado em Cultura Visual, que expande o campo das 

artes visuais para o campo crítico das imagens e seus usos em processos de mediação, 

ampliando a experiência estética e a criação de sentidos. 

Sua preocupação em “saber desenhar” levou-a um curso livre de desenho, com 

duração de 360 horas, na Escola Cândido Portinari, no Amapá, durante a graduação: “Eu 

sentia uma deficiência minha, enquanto professora de arte, na área do desenho”. Dessa forma, 

ela classifica o desenho ensinado na escola, citando seu exemplo no ensino fundamental, de 

“nada”, “aquele que você faz obrigatoriamente na escola”. Evidencia-se em seu discurso uma 

preocupação com o “ensinar a desenhar” e o “aprender a desenhar”,ideias naturalizadas na 

própria constituição da educação profissional no Brasil, na qual o desenho, com já discutido, 

foi um instrumento disciplinador e fundamental para a formação de trabalhadores e 

trabalhadores artistas. Seu depoimento revela, portanto, sua formação tecnicista na graduação 

ainda vinculada aos velhos currículos do século XIX, ou seja, o desenho enquanto “saber-

fazer”: 

 

Gostei (com muita ênfase) demais de fazer! Hoje eu desenho... porque desenho é 

treino, né? Aprendi as técnicas, sombreamento, perspectiva, enfim, todas as questões 
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do desenho, mas eu não me considero uma desenhista, apesar de ter feito (risos) 360 

horas de desenho. Não me considero uma desenhista. Eu já desenhei melhor do que 

eu desenho, hoje, porque eu parei de praticar. 

 

É evidente sua concepção do “professor desenhista” e do professor que sabe ensinar 

a desenhar em seu discurso, porém não posso afirmar se a sua prática docente em artes visuais 

engloba o ensino do desenho. Logo, ela conclui o assunto da seguinte forma: “[...] era uma 

coisa muito assim de eu pensar que, enquanto professora de arte,eu precisava saber”. Sendo 

assim, acredito que tais questões passaram por uma revisão e autocrítica da professora sobre 

sua formação e seu trabalho docente, tendo em vista seu relato e sua visão das deficiências de 

formação. Outras escolhas a levaram a fazer uma análise de sua profissionalização, como o 

mestrado em Cultura Visual, na Faculdade de Artes Visuais da UFG. 

Apesar de ser professora, técnica em magistério e licenciada, ao optar por Goiás para 

fazer mestrado, não escolheu a linha de pesquisa que abarca as relações da imagem e ensino 

de artes visuais – Culturas de Imagem e Processos de Mediação. Foi para uma linha de 

pesquisa que discutia a história da arte edesenvolveu um trabalho de análise sociológica – 

como ela mesma define – de imagens indígenas da região do Amazonas. Mesmo estando em 

linha diferente do campo do ensino de arte, cumpriu o estágio docênciana Faculdade de Artes 

Visuais, durante o mestrado: “Mesmo eu não tendo feito, no mestrado, a linha de pesquisa em 

educação, eu trabalhava, eu era docente, eu não podia negar isso, eu estudava isso, mesmo 

que não fosse uma obrigação da minha linha de pesquisa”. 

O exercício autocrítico também se dá sobre suas escolhas temáticas durante a 

pesquisa de mestrado. “Naquele momento, foi muito importante pra mim. Hoje, quando me 

afasto, eu digo, assim, „eu queria ter ido por outro caminho com estas imagens‟”.Isso sugere 

uma preocupação da professora com sua profissionalização e a necessidade de se tornar objeto 

de sua própria avaliação.  

Há uma marca evidente em sua trajetória profissional, quando foi aprovada no 

concurso para professora de artes visuais do IFG, que a faz se mudar para Goiás. O fato 

funciona como uma quebra em seu percurso de professora, como ela mesmo define: “Quando 

eu venho pra cá, pro IFG, e começo a lidar com outras questões da educação, aí eu começo a 

olhar pra educação como uma forma de reflexão.” Nesse sentido, tanto a mudança de estado 

como a imersão numa nova instituição provocaram outros comportamentos em sua carreira de 

forma que “transformações identitárias imperiosas” interferissem em “projetos identitários 

pessoais” (BRITO, 2009, p. 79).  
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4.2.1.3 Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – EBTT e (trans)formaçõesidentitárias 

 

“Poxa, eu fiz um monte de coisa errada!”. Assim se autoanalisa a Prof.ª Lídia Leal 

sobre suas velhas metodologias (no Amapá) e o enfrentamento com duas novas instituições: a 

Universidade Federal de Goiás, durante o mestrado, e o Instituto Federal de Goiás, após sua 

imersão como professora de artes visuais. A entrevista narrativa como metodologia de 

investigação consegue diluir fronteiras entre “pesquisador” e “pesquisado”, provocando uma 

atmosfera de diálogo, trocas e cumplicidade, principalmente quando dividem a mesma área de 

trabalho e/ou estudo. Nesse sentido, oportuniza o exercício da autocrítica e da consciência de 

si,por meio da exposição de angústias, ao pensar sobre elas e dividi-las com o outro, às vezes, 

rir delas e, então, propor um projeto de reflexão e (trans)formação. 

Se, por um lado, sua imersão como estudante do Programa de Pós-Graduação em 

Cultura Visual (hoje, Arte e Cultura Visual) permitiu o contato com novos autores, 

professores doutorese colegas de turmas com experiências diversas, como elanarra; por outro 

lado o trânsito Amapá-Goiás comportou seu ingresso como professora de artes visuais no IFG 

e seu modo de pensar, como ela mesma elenca, nas questões políticas da instituição e em suas 

metodologias para o ensino de arte: “[...] como é que o professor de arte também é visto 

dentro desse sistema de ensino técnico e tecnológico”. 

Em seu depoimento, Lídia diz: “Quando eu venho para cá, pro IFG, e começo a lidar 

com outras questões da educação, aí eu começo a olhar pra educação como uma forma de 

reflexão”. E pergunto: “Que outras reflexões no IFG?” Ela responde:  

 

As questões políticas, as questões das metodologias, né, do ensinar, como é que o 

professor de arte também é visto dentro desse sistema do ensino técnico e 

tecnológico. Era o meu lugar enquanto professora de arte que eu começava a 

perceber. Que até, antes desse trabalho, né, de vir pra EBTT [Educação Básica, 

Técnica e Tecnológica], eu não tinha noção. Que só foi acontecer, mesmo, a partir 

da minha imersão no Instituto Federal. 

 

Estas e outras questões emergem da vozde uma professora cuja marca da mudança, 

movida pela “vontade”, provoca transformações no e durante o exercício da docência em arte 

no IFG, estimuladas, principalmente, por seus estudos de mestrado em Cultura Visual. 

“Quando eu mudo para Goiânia e entro em contato com outras metodologias, com outras 

leituras, com professores que têm doutorado e pós-doutorado, isso me acende uma outra 

possibilidade – „poxa, eu fiz um monte de coisa errada!‟ [...] então, lá, eu acho que eu tava 

presa com esse mecanismo do fazer sempre igual”. Nesse aspecto, é perceptível uma 
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quebrade paradigmas do ensinar artes visuais para Lídia Leal, antes e depois de sua mudança 

para Goiás. Antes, havia uma prática docente baseada em sua formação polivalente na 

Licenciatura em Educação Artística e, depois, uma prática docente influenciada por duas 

novas bases: a formação em nível de pós-graduação stricto sensu e seu ingresso como 

professora de artes visuais na EBTT. A clareza desta dicotomia do antes/depois, uma ruptura 

do lugar comum e concreto para outros lugares “gelatinosos” (GUIMARÃES, A., 2011) 

impulsionaram o exercíciodo aprender docente através da produção investigativa em arte e 

sua experimentação pela docência. 

A princípio, uma docência rotulada pela herança modernista da “livre expressão”, do 

fruir-fazer, sem o espírito investigativo-interpretativo que a arte proporciona. Uma 

embalagem docente que repetia, em série, fazeres manuais, “copiações” e repetições que,após 

suas experiências formativas e profissionais em Goiás, foi possível virá-la pelo avesso e se 

arriscar sobre esta nova superfície: uma outra face da docência, que exigiria o risco da 

experimentação.Sobre ensino de artes visuais e educação técnica em nível médio, Lídia Leal 

declara: “Então eu tenho que pensar que conteúdos e que estratégias que eu vou utilizar pra 

não deixar de perder as questões da arte e, ao mesmo tempo, contemplar as questões do 

mundo do trabalho”. Isto é, o universo simbólico de uma área técnica é incorporado em seus 

planos de ensino em artes visuais, como, por exemplo, a área técnica de alimentos, que oferta 

o curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Cozinha: 

 

Então eu tenho sempre que ficar observando bastante onde eu cruzei a fronteira pra 

trabalhar só questões, por exemplo, que ela (a coordenadora do curso) me pediu 

sobre estética da mesa, de como compor a mesa, de como fazer um arranjo e as 

questões da arte. Então, o tempo inteiro eu preciso observar se eu não estou indo só 

para um lado, ou só para o outro, porque eu recebo essas exigências todos os dias! 

 

Habitar a fronteira entre o ensino de artes visuais e as áreas técnicas dos diferentes 

cursos que nós, professores, atuamos, é um exercício que quebra um aparente equilíbrio da 

docência,a qual estávamos acostumados no ensino regular, para correr os riscos da 

experimentação pedagógica de um novo desenho de formação básica, expondo nossas 

incertezas e fragilidades. Como afirma a professora Lídia, temos que lidar com exigências 

curriculares de nossa área de atuação, com o universo simbólico da área técnica, alémde 

dialogar com o olhar das coordenações pedagógicas para as artes visuais imersas em seus 

cursos para formação de jovens trabalhadores. Sua preocupação sobre o lugar da arte e, ao 

mesmo tempo, a justificativa da arte na formação destes futuros profissionais, transita pela 

gestão do ensino (diretrizes curriculares da arte no ensino técnico e coordenação de cursos) e 
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também pela vontade de proporcionar ao estudante a capacidade e o prazer de vivenciar a 

experiência estética.“Então, assim, tem essa expectativa e essa preocupação de você vincular 

a arte com a área técnica do aluno pra que ele sinta prazer, pra que ele ache interessante, pra 

que ele se dedique”, afirma a docente. 

Seu relato também expõe uma fragilidade em ocupar essas exigências e ser 

professora de artes visuais, como demonstra em outro depoimento: “[...] você tem que, o 

tempo inteiro, perceber onde e quando você está cruzando a linha. Ou você está pendendo a 

balança mais pra um lado do que pra o outro”. Neste momento, a questiono: “Quando você 

fala desses dois lados, quais são?” Em resposta, ela faz uma relação do professor de artes 

visuais como um negociador entre as questões que fundamentam o ensino de arte e suas 

próprias dúvidas particulares com as questões do universo das áreas técnicas. Neste contexto, 

para ela, é importante encontrar um equilíbrio entre essa aparente linha que separa arte e área 

técnica. Na minha análise, caminhar sobre esta linha bamba é, também, sujeitar-se aos 

acidentes e arranhões das quedas e compreender que o ensino de arte se constrói e é nutrido 

pelo espírito do experimento que, por sua vez, deve revelar, em seus “produtos finais”, os 

trincados, aslascas do processo percorrido, expondo as fragilidades de uma área que lida com 

o sensível humano, com as percepções, e que é, simultaneamente, densa, fundamentada e 

complexa.  

Na sua perspectiva, quando questionada sobre a possibilidade de formação de 

professores de arte para a educação técnica, a docente se posiciona a favor de uma formação 

de professores para lidar com o ensino técnico “dentro de uma visão que não fosse 

tecnocrática”, isto é, uma “visão que trouxesse para os professores a possibilidade de entender 

qual é o seu trabalho dentro desse sistema”, afirma. Aproveito seu posicionamento para 

questioná-la, a partir da perspectiva de Nóvoa (2009), sobre a constituição de uma cultura 

profissional do professor de arte no IFG – ou na rede técnica federal. Sua resposta vem 

impregnada de uma descrição de sua prática docente e da preocupação com o “erro” e o 

“acerto” e pela necessidade da experimentação: 

 

Juntar essas exigências externas com aquilo que você já fez e funcionou, 

experimentar novas questões, novas coisas que, de repente, não funcionem tão bem, 

mas que elas precisam ser feitas e experimentadas para que você entenda cada dia 

um pedacinho, um tijolinho daquele caminho que você está constituindo. Porque ele 

não vem pronto, ele não vem pavimentado, não vem com receita. Acho que toda vez 

que a gente vai pra um semestre novo, pra um ano novo, não só para um semestre, 

cada bimestre você olha para trás e vê o que não deu certo e tenta fazer diferente, 

tenta melhorar, e é um aprendizado constante, mas, pessoalmente, eu acho isso 

muito bom, porque eu não gosto muito da estabilidade. 
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O trabalho docente em arte no IFG, na minha percepção, fundamentada pelo 

depoimento acima, requer desconstruções de concepções pedagógicas naturalizadas em 

nossas histórias formativas para lidar com o novo. Há pouca estabilidade para o professor de 

arte, o que não significa uma docência fragilizada, mas fortificada pela diversidade de lugares 

e nichos simbólicos sob os quais construímos nossos projetos de aulas. Quando me apoio na 

perspectiva do professor reflexivo dos estudos deNóvoa (2009) e na formação construída 

dentro da profissão docente,contaminada, também, por sua pessoalidade, visualizo a 

constituição identitária de professores multifacetados que se esforçam em se organizar 

didática e epistemologicamente em cada uma de suas manifestações artísticas (artes visuais, 

teatro, dança e música), não perdendo de vista as possibilidades de fazer relações com o 

sistema simbólico das áreas técnicas que atuam (Alimentos, Construção, Produção Cultural e 

Design, Informática, Agricultura, Saúde, Indústria, dentre tantas outras).  

Ainda sobre formação, ou melhor, sobre a formação dentro da profissão, começamos 

uma conversa sobre o Festival de Artes de Goiás, como já descrito, um evento institucional do 

IFG organizado pelos professores de arte de seus quatorze câmpus. Sobre o festival, Lídia 

Leal relata: “É um momento que a gente pode encontrar com outros professores que a gente 

não vai encontrar em outra época com a mesma possibilidade”. Além disso, ela comenta que é 

umaocasião de troca de experiências, em que há a possibilidade de encontrar com professores 

de diferentes cidades/câmpus e que dificilmente os encontrariam em outra ocasião. Assim, 

reforça sua fala:  

 

Eu falo daquele momento que a gente senta para discutir o que está sendo feito em 

sala de aula e o que o Instituto tem feito dentro da questão da disciplina Arte e das 

linguagens que o instituto abraça. Então, pra gente entender essa política, contribuir 

com ela ou reclamar do que está sendo feito, do que não está contemplando. Então, é 

um espaço importantíssimo e privilegiado nesse aspecto. 

 

Em seguida, perguntose ela consegue enxergar, nesse contexto de prática/formação 

docente, a constituição de um conhecimento profissional em formação no IFG. Inicialmente, a 

professora entende esta constituição do conhecimento relacionada à oferta institucional de 

cursos de formação de professores pelo IFG e responde, categoricamente, que “não”. O que é 

diferente da reflexão que quis propor, envolvendo diversas camadas formativas: nossos 

processos de escolarização e aperfeiçoamento, nossas pesquisas em nível de pós-graduação 

stricto sensu, nossa produção artística e literária, nossa prática docente cotidiana, nossas 

invenções em lidar com o currículo para o ensino de arte ou outro currículo para o ensino de 
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arte no ensino técnico, nossa pessoalidade, nossas escolhas, dentre tantas outras camadas que 

nos constituem professores e professoras de artes visuais.  

Insisto e reformulo a questão: “Você consegue enxergar que no cotidiano – em cada 

câmpus – do professor de arte vem se constituindo um conhecimento profissional docente?” 

Mais uma vez a resposta volta-se às iniciativas institucionais, ou de coordenações de áreas, 

em promover a formação de professores em ações específicas. Em minha insistência, percebo 

que, talvez, não tenha conseguido traduzir o questionamento,durante a entrevista narrativa, 

relacionado às “não-ações”, aos embates reflexivos individuais de cada professor a partir de 

suas experimentações docentes, que, no coletivo, mantêm vivo um conhecimento profissional 

docente do professor de arte em constituição. 

 

4.2.2 Professora Ana Rita Silva 

 

“Eu trabalhei com arte dentro das minhas possibilidades.” 

Ana Rita (2015) 

 

A entrevista com a Prof.ª Ana Rita aconteceu no dia 24 de novembro de 2015, em 

sua casa. Sentamos à mesa e começamos a conversa com um tom informal, bebendo “água da 

fonte”, que ela disse ter vindo de uma fazenda da Cidade de Goiás.
28

Falamos, antes de gravar, 

de algumas questões do meu doutorado e do dela. Com o Lattes impresso sobre a mesa, 

começamos entre uma consulta e outra no currículo dela quando necessário.De seu relato, foi 

possível destacar alguns pontos, a saber: 

a) A professora fazrelações com o ensino de artes visuais e o (ensino do) desenho; 

b) Ela teve um percurso de formação às margens do que considera “ensino regular”: 

escola rural, “Supletivo”
29

 no Ensino Fundamental e Médio, formação em Magistério 

pelo Projeto Lumen;
30

 

c) Em suas pesquisas estabelece conflitos entre a docência e a produção artística do 

professor: coprodução? 

d) Sua graduação foi em Licenciatura em Artes Visuais com base polivalente; 

                                                           
28

 A Cidade de Goiás, antiga Vila Boa de Goyaz, foi a capital do estado de Goiás até o ano de 1937. A cidade, de 

arquitetura colonial, foi tombada como patrimônio universal pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO. Abriga um câmpus do Instituto Federal de Goiás, outro câmpus 

da Universidade Federal de Goiás e um da Universidade Estadual de Goiás.  
29

 Antiga modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 
30

 Este projeto, ofertado na década de 1980, fornecia formação em Magistério através de encontros mensais, para 

realização de avaliações e entrega de trabalhos. Foi um programa de formação de professores, na modalidade a 

distância, por correspondência.  
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e) A docente fez aproveitamento, no doutorado, de um projeto de pesquisa baseado nas 

artes em um programa de pós-graduação em Educação; 

f) Em seus estudos aborda a leitura de imagens sob a perspectiva da teoria histórico-

cultural; 

g) Ela é uma professora engajada com a relação educação/cultura/política; 

h) Tem experiência docente no âmbito municipal, estadual e federal; 

i) Ainda não havia problematizado suas experiências com o ensino de artes visuais em 

diferentes contextos: “ensino regular” e ensino técnico; 

j) Durante a entrevista narrativa, estabelecemomentos de autocrítica; 

k) No IFG, percebe fronteiras, entre professores do núcleo comum e do núcleo técnico; 

l) Usa a Abordagem Triangular
31

 na docência como eixo metodológico; 

m) Em sua abordagem verifica-se a experimentação como prática metodológica para o 

ensino das artes visuais; 

n) Entre suas escolhas temáticas estão: arte contemporânea, intervenção, instalação e 

performance; 

o) Em sua opinião, ela considera importante que o professor de arte tenha formações nas 

diversas linguagens artísticas.  

As experiências da infância também são trazidas pela Prof.ª Ana Rita e o desenho é a 

mais marcante: “[...] eu lembro que sempre gostei de desenhar, de fazer histórias em 

quadrinhos...” O desenho, como relata, sempre esteve presente em sua formação, dentro ou 

fora da escola. Estudou a primeira fase do ensino fundamental numa escola rural, no 

Município de Goiás. Ficou um tempo sem estudar e, quando retomou, foi para o Supletivo 1º 

Grau – segunda fase do ensino fundamental, na modalidade Educação de Jovens e Adultos. 

Fez, em Goiânia, o ensino médio, naquela época Supletivo 2º Grau. Retornou para a Cidade 

de Goiás e foi convidada para ser professora numa escola:  

 

Fui pra essa escola e aí, coincidentemente, me deram arte. E nessa época eu nem 

imaginava, nem sabia que existia Licenciatura em Arte, eu estava completamente 

                                                           
31

A Abordagem Triangular foi desenvolvida pela professora e pesquisadoraAna Mae Barbosa, carioca criada e 

educada em Pernambuco, na década de 1990. Ana Mae desconstruiu a “livre expressão” modernista para uma 

nova proposta de mediação pedagógica em arte a partir da produção, apreciação e contextualização da obra de 

arte e/ou imagem. A abordagem teve importante papel na fundamentação metodológica e epistemológica do 

ensino e da pesquisa em arte no Brasil. Ao mesmo tempo em que sua abordagem se difundia pelo Brasil, 

aconteciam as lutas políticas e militância de professores de arte pela legalidade e obrigatoriedade do seu ensino 

nas escolas. Destacou-se, nesse período, a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, que sistematizou o ensino de 

artes visuais, dança, música e teatro na educação básica, bem como estimulou mudanças nos programas de 

formação de professores para atuação nas diferentes linguagens da arte. Sua abordagem continua em vigor e se 

multiplica em reinvenções metodológicas na contemporaneidade. 
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desvinculada desse universo, do ensino superior, né, não tinha essas noções... mas eu 

trabalhei com arte dentro das minhas possibilidades, né, dos desenhos... e tentava 

fazer ficar significativo porque eu gostava, mas não tinha a mínima formação e nem 

o material para trabalhar com isso. 

 

O que Ana Rita chama de coincidência quando expõesua memória, mesmo sem a 

aparente intencionalidadede ser professora, considero um movimento cheio de intenções, no 

qual se cruzam suas formas de desenhar com os caminhos de sua formação, sejam eles sem 

“sequência”, como ela os define, ou modulados por linearidades formativas, como aconteceu 

a partir da sua imersão na licenciatura, depois no mestrado e, agora, no doutorado.  

 

 
Imagem 19 – Diário da infância de Ana Rita. Fonte: Arquivo Ana Rita. 

 

A imagem 19 mostra o diário em que a professora desenhava e escrevia cartas e 

histórias. Todo o caderno foi escaneado e enviado por e-mail, depois de encerrada a produção 

de dados no fórum de discussão. Trata-se de uma cartaintitulada Ano Novo, cujo remetente é 

o ano de 1982, em que consta o seguinte pedido: “[...] 82, eu quero que haja igualdade entre: 

pretos e brancos, ricos e pobres, doentes e sadios, fortes e fracos, tristes e alegres, contentes 

[...]”. 

“Dar arte” para uma professora que acabara de concluir o ensino médio – na época, 

um grau razoável de escolaridade – é uma ação rodeada de significados e nos faz pensar sobre 

a imagem do professor de arte: Como se escolhe o professor de arte? Como o professor 

escolhe ser professor de arte? Como uma comunidade visualiza o professor de arte para suas 
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filhas e filhos? Como se compõe a imagem do professor de arte? Como eu, professor de arte, 

me vejo?  

Ainda naquela escola, num povoado da Cidade de Goiás, ela fez concurso para um 

cargo administrativo, ocupando a funçãopor um tempo. Depois, pediu remoção para Goiânia: 

“[...] chegando aqui, eu resolvi prestar o vestibular”. Escolheu a Licenciatura em Educação 

Artística, na Faculdade de Artes Visuais da UFG:  

 

Eu quis fazer arte né, porque eu gosto de arte e quis fazer. Falei: „eu acho que nesse 

curso eu vou aprender muita coisa, assim, de produção, acho que vou aprender um 

monte de técnicas (risos), vou aprender a desenhar (porque eu não sabia mesmo, era 

só na coisa do amadorismo) e vou fazer‟. 

 

Ana Rita entra para o curso sem saber a distinção entre o bacharelado e a 

licenciatura, com interesse para a produção artística, pela vontade de aprender a desenhar, 

porque considerava que, mesmo desenhando, não sabia desenhar. Novamente a questão do 

“saber desenhar” é trazida por outra professora e é possível estabelecer uma relação com o 

disciplinamento do ensino do desenho imposto pelas escolas imperiais do século XIX, 

oriundas da Academia Imperial de Belas Artes, ou pelas escolas de educação profissional, 

onde o desenho era disciplina obrigatória, principalmente o geométrico. Nas academias 

ensinava-se o bom desenho ao gosto da tradição da história da arte, preponderantemente 

europeia. Nas escolas para instrução e letramento de trabalhadores, o desenho servia de 

parâmetro para escolher os bons e ruins trabalhadores em função do adestramento de 

conotação catequética do traço e da capacidade técnica de reprodução da forma: 

 

O progresso do ensino he antes devido á boa ordem, e zêllo, do que ao saber do 

mestre. O Decurião le sobre a taboleta o mandamento: os discipulos executão-lo, e o 

Decurião corrige sem dizer palavra. Em frente da taboa preta o discípulo vendo a 

figura, que lhe serve de modelo, imita-a, e o outro menino corrige-a 

immediatamente [...] a experiencia tem mostrado, que ha não ser um menino 

inteiramente estupido, vem assim a traçar linhas rectas, circullos, ellipses e diversas 

combinações dessas figuras com huma correcção singular. (ALBUQUERQUE, 

1829, p. 5). 

 

Ana Rita iniciou a licenciatura ainda no modelo da polivalência, no primeiro ano da 

graduação (1999). A partir do segundo ano, houve modificações curriculares e criou-se a 

Licenciatura em Artes Visuais, na FAV/UFG, extinguindo-se a Licenciatura em Educação 

Artística. Ela lembra que houve um trabalho de convencimento pelos professores da FAV 

para que todos os graduandos assinassem um documento autorizando a mudança da grade 

curricular e a titulação a ser recebida: licenciado/a em artes visuais.  
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A docente define sua escolha pelo mestrado como um “outro pulo da arte”. Faz 

Mestrado em Educação na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Antes de ingressar na 

PUC, participa da seleção do Mestrado em Cultura Visual na FAV, mas não é aprovada. 

Adaptou o mesmo projeto e aplicou-o na PUC. Relata que, mesmo sendo um programa de 

educação, conseguiu fazer relações com a arte, ou o ensino e os processos de aprendizagem da 

arte, com um olhar sobre a leitura de imagens na perspectiva histórico-cultural, como define. 

A experiência no mestrado oportunizou o contato com diferentes autores do materialismo 

histórico e dialético, e assim ela assumiu uma identidade de professora política, segundo seu 

depoimento: 

 

Eu acho que nós precisamos de mais gente pensando isso dentro das áreas 

específicas, com mais força, mesmo. Então, o mestrado, acho que ele provocou em 

mim muito essa questão política, mesmo, de pensar a educação, a questão 

pedagógica, os processos de ensino e aprendizagem para além do campo específico 

da arte. Agora, muitas vezes, eu senti falta de um foco maior na arte... 

 

A partir de seu depoimento, abre-se uma discussão sobre o percurso do professor de 

arte que precisa trabalhar em várias escolas para sobreviver (ela já chegou a trabalhar três 

turnos por dia) e que não tem tempo para sua produção artística. Ou ainda,sobre o professor 

de arte que não produz, apenas ensina – professores de arte que não produzem arte não são 

melhores ou piores do que aqueles que produzem, pois se trata de uma questão de escolha, do 

tipo de emprego, de formação e de experiência de vida.Há formações e atuações docentes que 

estão mais relacionadas à sobrevivência do que a um projeto de vida delineado: “[...] a 

produção artística, ela sempre acabou ficando em segundo plano pra mim nesse processo todo 

porque, primeiro, pra mim, era a sobrevivência, né? Sempre, em primeiro lugar, a 

sobrevivência”. Nesse sentido, surgem outras questões: O professor de artes visuais precisa 

produzir arte? O gosto pela arte e a experiência estética são suficientes para a formação 

contínua do professor de arte? Qual o impacto da produção de arte em sua docência? A 

produção em sala de aula, com os estudantes, pode ser considerada uma coprodução? E, 

ainda, a velha questão: O professor de artes visuais precisa/tem que saber desenhar? 

Ana Rita define seu trabalho de doutorado, em andamento, como uma investigação 

de “processos de criação e desenvolvimento da criatividade de estudantes da educação básica 

na perspectiva histórico-cultural”,que problematiza questões da relação imaginação e 

criatividade. Sua pesquisa volta-se à formação do estudante da educação básica, que poderá 

ter como campo de investigação o Instituto Federal de Goiás, provocada pela questão: “[...] 

será que o nosso ensino de arte, a arte na produção dos alunos está gerando algo 
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novo?”,indaga.Ao ser questionada sobre possíveis e supostas mudanças para a docência no 

ensino regular e no ensino técnico, Ana Rita volta à questão para a própria valorização do 

professor de arte na rede federal de ensino:  

 

[...]dentre tantas outras coisas que são de vantagem pessoal, toca na questão da 

valorização profissional, que é outra, né, você sabe que na rede profissional a 

valorização profissional é diferente da rede estadual e municipal.  

 

Ainda sobre a questão do ensino de arte, ela relata: “[...] mas eu não consegui 

perceber essa diferença na minha prática. Na prática, é o mesmo ensino de arte, eu acho”.Por 

outro lado, apesar de considerar o mesmo ensino de arte que se faz nos “ensinos regulares”, 

ela mostra uma preocupação de adaptação do currículo de artes visuais e exemplifica, através 

de um arranjo de suas aulas para o curso Técnico em Edificações, trazendo questões da 

arquitetura para o currículo, bem como adaptações temáticas para o Curso Técnico em 

Audiovisual. Ao introduzir esta questão de possíveis articulações curriculares do professor de 

artes visuais no ensino técnico, demonstra certa surpresa com o assunto, assumindo que não 

havia feito reflexão aprofundada sobre a questão:  

 

Mas eu não posso dizer, assim, em sã consciência, que eu consegui fazer essa 

transição, que há muita diferença, pra mim, de dar aula de arte em um ensino regular 

(que não é bem regular, né, mas só pra gente fazer essa distinção), eu acredito que, 

na prática, muito pontualmente eu consigo fazer essa vinculação. Aliás, o que você 

está me falando serve para minha reflexão sabe... pra elaborar os meus próximos 

planos de ensino porque, de fato, eu acho que isso ficou meio aleatório para mim, 

né, eu não sei até que ponto eu me preocupei com isso, não (risos). 

 

Considera-se o ato de falar de si, de estar sendo gravada e documentada em 

transcrições, também um ato de se biografar. Dessa maneira,o relato acima reforça um 

entendimento de que a rememoração de histórias e suas reconstruções em atos narrativos, em 

suas variadas configurações, é provocador de mudanças e reconsiderações, podendo o 

narrador “[...] tomar decisões para sua vida atual e futura” (PASSEGGI, 2017, p. 105).Para o 

corpus de análise desta pesquisa, este depoimento é muito provocativo para a “hipótese” 

inicial de uma suposta performance singularizada do professor de arte do IFG, diferente 

daquela na modalidade “regular” de ensino, entendo-a como portadora de um sentido político 

e como uma experiência coletiva, “[...] uma junção idiossincrática entre ser e fazer” (ICLE, 

2013, p. 19-21). O que não demonstra ser, como o percurso deste estudoveio me mostrando, 

um privilégio dos professores de arte do IFG, nem da classe de professores de arte, mas do 

sujeito professor, de forma geral. O ser/fazer reflexivo é um jogo para todos, claro, podendo 
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configurar diferenciações de atuação profissional e acentuar colegialidades de áreas, 

intrinsecamente relacionadas aos diversos desenhos institucionais como, para citar um 

exemplo, o modelo de educação técnica. 

Continuo instigando a professora durante a entrevista narrativa, trazendo questões de 

Nóvoa (2009), como aconteceu nos demais encontros com as outras professoras 

colaboradoras, tais como aprender com os colegas e amigos professores, registrar as práticas e 

a refletir a partir delas, ter conhecimento profissional docente, dentre outras. Estas indagações 

proporcionaram um momento de autoanálise durante a entrevista, que, talvez, ainda não 

tivesse acontecido. A professora começa a dar exemplos de falhas no cotidiano docente, como 

a ausência dessas discussões nas instâncias dos câmpus, ou seja, a reflexão e problematização 

sobre a prática: “[...] eu acho que toda prática muda o seu modo de ser. Eu acho que não tem 

experiência que com o passar do tempo não vai te fazendo outro, não vai te modificando”. A 

discussão se prolonga para as dificuldades de dissolver fronteiras entres as disciplinas: “[...] 

na verdade, as disciplinas são campo de disputa, o tempo inteiro a gente está nesse campo de 

disputa dentro da instituição”.  

Parece que o isolamento das variadas áreas de saberes correntes no currículo do 

ensino médio integrado ao técnico, no IFG, é a questão que mais a incomoda, e ela alega que 

a partilha entre os professores do núcleo comumé mais intensa que a do núcleo técnico.
32

 

Prossigo com outras questões de Nóvoa (2009) sobre a pessoalidade do professor e suas 

influências em seu trabalho docente. Ana Rita traz a leitura da imagem (ou interpretação da 

imagem, como ela define) como eixo de sua docência, influenciada, principalmente, por sua 

pesquisa de mestrado. Assim, assume a Abordagem Triangular (BARBOSA, 2010) como eixo 

metodológico. Ela relata que participa de um grupo de desenho na Cidade de Goiás, com foco 

na experimentação livre, e que isso também interfere em sua docência. A história da arte 

também éuma de suas abordagens curriculares e a experimentação, como percebi em seu 

depoimento, é constante: “[...] na prática, eu tento fazer experimentações não só dentro do 

desenho, mas dos conteúdos que eu trabalho”. Ou seja, Ana Rita reverte a experimentação no 

desenho para a experimentação na docência, encarando o trabalho docente como lugar de 

criação, arena fluida para experimentar, assim como os princípios para a criação artística 

contemporânea, assumindo seus riscos, acidentes, falhas e fragilidades, como em todo 

processo artístico e pedagógico. 

                                                           
32

 Nos institutos federais, em seus cursos de nível médio, há uma divisão de componentes curriculares e seus 

respectivos professores do núcleo comum (currículo do ensino médio regular) e do núcleo técnico (currículo 

das áreas técnicas específicas). 
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Em seguida, começamos um diálogo sobre a experiência no Festival de Artes de 

Goiás, em 2014, em que expusemos trabalhos de estudantes do ensino médio: ela com os 

trabalhos do Câmpus Cidade de Goiás e eu com trabalhos do Câmpus Aparecida de Goiânia. 

Rememoramos a montagem da exposição, que aconteceu num mesmo espaço, divida em dois 

grupos, dos dois câmpus. Discutimos que os trabalhos dos meus alunos estavam vinculados 

ao design e os trabalhos de seus alunos ao plano pictórico. Na entrevista relato: “[...] eu 

olhava os trabalhos dos meus alunos e olhava os seus. Aí olhava o meu e falava: „gente, mas é 

tão design o meu‟! E olhava o seu: „mas é tão artes plásticas!‟” Ela prossegue: “[...] você 

trabalha com a forma, né, bem a coisa da forma mesmo, do formalismo, e o design está ali!” 

A discussão se expandiu para os “estilos” docentes de outras duas colaboradoras da pesquisa, 

a Prof.ª Mônica Mitchell e a Prof.ª Elza Miranda. Revelou-se, nesse diálogo, uma vontade de 

identificar o perfil de cada professor e, nos possíveis diálogos, as diferentes experiências 

docentes em artes visuais em seus distintos câmpus do IFG.  

Há, nestaconversa, uma troca de reconhecimentos e experiências que revela 

diferenças econstituições de identidades coletivas entre nós, professores de arte do IFG, que 

só podem ser reconhecidas e identificadas através da reflexão crítica de nossos movimentos e 

criações pedagógicas. A entrevista se conclui com um exercício da professora em identificar 

as influências em seus planos de ensino:  

 
Mas, assim, o que eu queria te falar é que eu gosto muito de trabalhar arte 

contemporânea, intervenção, instalação, eu gosto muito disso... performance, 

geralmente eu trabalho isso, né. Então, é artes visuais, né, não é plástica, 

exatamente, no sentido tradicional, que vem para outros suportes. Eu sempre gosto 

de trazer porque eu acho que essa transformação do modernismo pra cá é essencial... 

 

Ana Rita encerra a conversa demonstrando uma preocupação acerca do isolamento 

entre as linguagens artísticas na educação básica (teatro, artes visuais, dança e música), 

defendendo que as áreas deveriam ser integradas: 

 

[...] mas o ideal seria que a gente tivesse formação em tudo! Eu acho. Não sei se de 

tudo, mas música talvez fosse querer demais, né! Mas acho que o teatro, as artes 

visuais, a dança deviam estar integradas. O problema é que a formação é muito 

rápida e ela não dá conta disso. Agora, o bacana seria que a gente pudesse ter essa 

mobilidade em tudo, né. 

 

O posicionamento da professora é um território delicado de discussão. O processo de 

localização das artes no currículo escolar é recente no Brasil – não muito diferente de outros 

lugares – e, particularmente em nosso país, houve, nos últimos quarentaanos, lutas e 

enfrentamentos de professores de arte, pesquisadores e representações políticas para a 
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permanência da arte na educação básica brasileira, bem como políticas de formação de 

professores, até hoje perseguidas por interesses ocultos, de instâncias do poder que não temos 

acesso, mas que modificam nossas bases curriculares propondo consultas de opiniões públicas 

que nunca sabemos se são, verdadeiramente, consideradas.  

Nas últimas quatro décadas, houve a criação da Licenciatura em Educação Artística, 

para manter a nomenclatura da época, que pretendia formar professores aptos a lecionar artes 

plásticas e música e, mais tarde, artes cênicas para a educação básica. A Lei nº 5.692, de 11 de 

agosto de 1971, em seu artigo 7, parágrafo único, assim definiu: “Art. 7º - Será obrigatória a 

inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística e Programas de 

Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de lº e 2º graus, observado quanto à 

primeira o disposto no Decreto-Lei nº 369, de 12 de setembro de 1969 (BRASIL, 1971). 

Os cursos superiores de Desenho e Plástica já existiam no Brasil desde a década de 

1960 e, na década de 1970, começaram os cursos de Educação Artística, especificamente em 

1974. Antes da institucionalização da arte nos bancos da academia, já havia um movimento 

insurgente enão formalde formação de professoresdenominado Movimento de Escolinhas de 

Arte – MEA, que criou escolas de experimentação e formação artísticas em várias cidades 

brasileiras.A Lei de Diretrizes e Basesda Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996)cria a obrigatoriedade do ensino de arte na Educação Básica e inaugura 

uma nova discussão para o modelo de formação de professores de arte que passaria a ser 

ofertada através de licenciaturasespecíficas: artes visuais, música e artes cênicas que, mais 

tarde, desdobrara-se em dança e teatro (BRASIL, 1996).  

É neste contexto que a expressão “educação artística” marca um período controverso 

da arte em contextos educativos e torna-se antítese de novas denominações como “ensino de 

arte”, “educação pela arte”, “arte-educação” e “arte/educação” que, por sua vez, representam 

mudanças de conceitos, posições, expansão, luta e permanência da arte nos currículos 

escolares e, sobretudo, para a cultura profissional da área nas universidades e nos institutos de 

pesquisa. Essesnovos movimentos impulsionaram uma cultura do debate no campo 

epistemológico da arte. Desde então, o ensino da arte, mais reflexivo e conectado aos 

contextos históricos e contemporâneos, começou a se infiltrar nas escolas de educação 

infantil, no ensino fundamental e médio.No entanto, nunca houve a garantia das quatro 

“linguagens artísticas” nos currículos, sendo a presença de uma suficiente para o cumprimento 

da lei. Assim,neste jogo legislativo de lutas e poderes, ora ficava clara a presença da arte nas 

escolas, ora um novo regulamento ou uma reforma do ensino legava à arte posições e 

territórios gelatinosos e fragilizados.  



144 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, publicados em 1998 pelo Ministério 

da Educação, estabelecem a arte como área de conhecimento e componente curricular. A 

reformulação dos cursos em licenciaturas específicas para formação de professores em arte 

nunca garantiuum número adequado de profissionais nas escolas, sendo a arte uma das áreas 

com maior déficit de docentes no Brasil. Os cursos de graduação a distância mediados pelas 

interfaces digitais, no final dos anos 2000, multiplicaram o número de professores, e 

aUniversidade Federal de Goiásocupou um importante papel para a formação de centenas de 

professores de arte no estado de Goiás, pelo programa Universidade Aberta do Brasil – UAB 

(pelos programas UAB, Pró-Licenciatura e PARFOR). Com números e investimentos mais 

modestos, o programa continua formando professores de arte na UFG e em outras 

universidades públicas brasileiras. 

Em 2016, ainda sob o governo do Partido dos Trabalhadores – PT, é decretada, pela 

Presidente Dilma Rousseff, a Lei nº 13.278/2016, em substitutivo à LDB/96, que torna 

obrigatório o ensino das artes visuais, da dança, música e teatro em todos os níveis da 

Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. A lei estabelece 

prazos para o governo promover a formação de professores para atender àdemanda das 

escolas (BRASIL, 2016a). Ainda em 2016, uma classe política neoliberal de direita, através 

de um golpe parlamentar, tomou o poder do Partido dos Trabalhadores, que, em catorzeanos, 

conseguiu expandir o ensino público no Brasil, com a criação de novas universidades, dos 

institutos federais e de programas de pós-graduação na área de Artes. Tais mudanças 

oportunizaram às camadas historicamente excluídas e menos favorecidas como, por exemplo, 

de negros, indígenas, quilombolas etc. o acesso ao ensino público.Desde 2013, vem se 

discutindo uma Base Nacional Curricular Comum– BNCC,e o movimento dos profissionais 

do ensino de arte ocorreu para que as artes visuais, a dança, a música e o teatro deixassem de 

pertencer à área de Linguagens e se tornasse Arte, uma área independente, reconhecida pelo 

Conselho Nacional de Comunicação – CNE.  

Entretanto, o contexto do golpe parlamentar de 2016 não deu voz aos embates 

políticos e conceituais dos professores de arte frente à BNCC.O que eram linguagens passam 

a ser denominadas áreas temáticas (artes visuais, dança, música e teatro), compondo um 

grande conjunto que o documento denomina Área de Linguagens, abrangendo a Língua 

Portuguesa, a Arte, a Educação Física e a Língua Inglesa. Nesse mesmo ano, também é 

lançada a Reforma do Ensino Médio, numa tentativa de extinguir o ensino de arte, educação 

física, filosofia e sociologia como componentes curriculares obrigatórios. O enfrentamento 
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com as áreas foi intenso e manteve, ainda que de forma nebulosa, os componentes 

curriculares no ensino médio. 

Este breve contexto histórico político e cultural do ensino de arte no Brasil em que se 

estabelecem, desde a obrigatoriedade curricular da arte nas escolas às especificidades de 

formação de professores em específicas modalidades artísticas, serve de parâmetro para poder 

compreender a posição da Prof.ª Ana Rita ao declarar: “[...] o ideal seria que a gente tivesse 

formação em tudo”. Seria um movimento contrário, ou um avesso, da luta histórica dos 

professores de arte contra a polivalência? Ao mesmo tempo, serve-me para pensar nas marcas 

que estes processos e embates políticos deixaram naprofissionalização dos professores de arte 

e como eles vêm lidando com essas fronteiras dentro do ensino de arte.Como as linguagens se 

arranham no currículo escolar? E, dessa fricção, como se contaminam?  

Em síntese, parece haver, depois de quatro décadas de normatizações por leis, uma 

crise do ensino de arte nas escolas e academias. O depoimento da professora, ao afirmar que o 

ideal seria a formação do professor “polivalente” – mesmo sabendo ser um retrocesso e 

humanamente inviável –, é sintomático de tempos em que ainda buscamos nossas identidades, 

diretamente afetadas pelos jogos políticos e pela ocultação das vozes de quem realmente está 

nas salas de aulas brasileiras, em todos os seus formatos: da escola pública, passando pelas 

escolas flutuantes em barcos no Amazonas, às escolas de chão de mármore. Quais as nossas 

fragilidades? Que riscos corremos ao nos especializarmos em linguagens artísticas para o 

campo do ensino da arte? Na contramão, como nos fortalecemos criando diferentes camadas 

profissionais, desde a graduação em uma linguagem específica da arte e, posteriormente, em 

nossas pesquisas de pós-graduação que, por sua vez, podem nos propiciar diálogos com outras 

áreas de conhecimento? 

 

4.2.3 Professora Elza Miranda 

 

“[...] a sua licenciatura, a minha licenciatura,  

ela formou para qual educação? 

Elza Miranda (2015) 

 

Esta entrevista narrativa aconteceu no dia 25 de novembro de 2015, no sofá da sala 

de visitas da casa da Prof.ª Elza Miranda, na cidade de Anápolis-GO. Na ocasião, Elza estava 

com a filha de apenas alguns meses de idade no colo e algumas pausas se sucederam para sua 

amamentação. Enquanto ocorria a entrevista, seu marido a ajudava nos cuidados da filha. A 

conversa também foi guiada pelo seu Currículo Lattes impresso para consulta.No final, ela me 
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levou para seu escritório e mostrou vários trabalhos de sua graduação em Licenciatura em 

Artes Visuais, como desenhos, pinturas e, principalmente, gravuras. De sua entrevista, é 

possível destacar alguns pontos, a saber: 

a) A professora relata experiências intensas em artes visuais, dança, música e teatro, 

durante a infância; 

b) A Escola Técnicade Goiás teve papel significativo em sua formação artística; 

c) Sua vida acadêmica e a necessidade de trabalhar durante o dia e estudar à noite 

definiram suas escolhas e posições políticas; 

d) Ela se engajou durante a graduação em questões políticas da Licenciatura em 

Teatro; 

e) Também continuou com suas experiências em artes visuais, dança e música, 

mesmo cursando graduação em teatro; 

f) Foi bolsista de iniciação científica durante a graduação; 

g) Iniciou reflexões sobre sua prática docente desde a graduação; 

h) Em suas abordagens, faz conexões entre experiência docente e pesquisa; 

i) É oficialmente professora de artes visuais no IFG, apesar de sua formação inicial 

em teatro; 

j) Para seu trabalho docente, traz suas experiências da formação técnica em nível 

médio na Educação Profissional no IFG. 

Elza Miranda é uma professora com experiências e formações múltiplas quando se 

refere à arte e às experiências estéticas. É o avesso da polivalência – não assume o lugar de 

outra especialidade artística.Desde a infância à formação acadêmica, construiu diálogos com 

as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Relata que a Prof.ª Baratinha a influenciou muito 

nas atividades artísticas, convidando-a para fazer um curso de arte separado, com sua irmã, 

durante a educação infantil. Dança, desenho com pastel, pintura em camisetas, balé, jazz, 

escola de música... São experiências que ela relembra durante a infância e a adolescência, 

dentro e fora das escolas de ensino regular. Mais tarde, no ensino médio, ingressa na Escola 

Técnica Federal para fazer o curso Técnico em Saneamento e então vivencia outras 

modalidades das artes ofertadas pela instituição, algumas como parte do currículo e outras 

extracurriculares.  

Diante desse relato, permito-me rememorar algumas impressões sobre a Escola 

Técnica Federal, seus movimentos artísticos e como lugar de onde saíram e ainda saem 

artistas profissionais.O tema daria uma interessante pesquisa, mas almejo apenas me basear 

nas marcas que esta instituição provocou e vem provocando em meus processos de formação 
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profissional. Quando fiz graduação (1997-2001), não conhecia muito bem a capital de Goiás, 

saí do interior aos dezessete anos para outras cidades um pouco mais desenvolvidas e, 

finalmente, para Goiânia, quando ingressei no Bacharelado em Artes Visuais. Não ouvira 

falar das escolas técnicas até conviver com alguns colegas de turma de lá egressos. Comecei a 

perceber que, na Faculdade de Artes Visuais da UFG, no mesmo prédio da Escola de Música, 

havia uma circulação de estudantes que fizeram o ensino médio na Escola Técnica – antes 

mesmo de ser CEFET e Instituto Federal. Outro contato que tive com esta instituição foi 

quando participei como bolsista de um programa de iniciação científica e, dentre as 

atividades, tinha que percorrer as bibliotecas de Goiânia em busca de títulos que abrangessem 

o artesanato goiano.
33

 Foi quando conheci a biblioteca do CEFET, ficando encantado com sua 

estrutura e o clima acadêmico daquele lugar, bem diferente de outras bibliotecas que visitei. 

Outro momento marcante da Escola Técnica em meu imaginário foi quando ouvi 

falar do Festival de Artes de Goiás, mesmo não sabendo se tratar de um evento realizado por 

aquela instituição, o que hoje reforça minhas memórias sobre aquele lugar, de onde vinham 

jovens para estudar arte na universidade. Destes egressos, percebia uma capacidade de 

articulação com a arte em níveis mais avançados em relação a outros perfis acadêmicos, como 

o meu, por exemplo, pois vivi limitado às expressões artísticas emitidas pela televisão e pelas 

revistas, a não ser pelas experiências locais, ligadas ao folclore e à religiosidade. Aqueles ex-

alunos da Escola Técnica tinham algo diferente, o jeito de falar, de lidar com o ambiente 

acadêmico, suas articulações e, especialmente, a intimidade com o universo artístico. 

Estes cruzamentos entre estudantes da educação profissional e os da universidade me 

remetem, como relatado, aos trânsitos, no Brasil Império, entre docentes e discentes do 

Colégio Pedro II e do Liceu de Artes e Ofícios. Provavelmente aconteciam arranhões entre as 

experiências de alunos e professores através da circulação entre as escolas. História análoga 

acontecia na época em que fiz graduação e continua acontecendo pelos movimentos 

acadêmicos contemporâneos que provocam aderências entre as diferentes instituições, com 

desenhos e propostas de educação distintas, porém unificadas pela militância da educação 

pública de qualidade.  

Ao ouvir as narrativas da Prof.ª Elza Miranda, vejo-a como um desses egressos que 

tiveram significativas experiências artísticas na Escola Técnica Federal e hoje estão atuantes 

no campo da arte, muitos deles como professores dos institutos federais e de universidades. 

Há várias questões latentes merecedoras de pesquisa envolvendo a formação de jovens 
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 Projeto de pesquisa Artesanato: um tabu na academia, da Prof.ª Dr.ª Leda Guimarães. 



148 

trabalhadores, passando pela experiência artística e sensível. Não conheço a história das 

Escolas Técnicas de outros estados brasileiros, mas percebo que há um movimento peculiar 

do ensino de arte em Goiás, antes sediado em seu prédio em estilo art décono centro de 

Goiânia – tombado como patrimônio histórico –,com uma nova roupagem e multiplicado em 

catorze campus. Reflexo dessa peculiaridade das manifestações artísticas das “escolas 

técnicas federais” é o Festival de Artes de Goiás promovido pelo IFG, com quase vinte anos 

de história.  

As experiências com as aulas de teatro do Prof. Sandro di Lima, na Escola Técnica 

Federal, foram significativas em sua formação de nível médio/técnico e provocaram 

arranhões em suas outras atividades no câmpus: “[...] tudo que era apresentação de trabalho 

na escola eu sempre tinha uma „marmota‟ pra inventar”. As palavras dança, artes visuais, 

violão, teatro, contação de histórias, artes cênicas percorrem sua fala no exercício de 

rememoração de seu trajeto artístico-escolar.  

Ao escolher a Licenciatura em Teatro como curso de graduação, na UnB, ela justifica 

a escolha pelo fato de ser um curso noturno, pois sabia que teria que trabalhar durante o dia 

para se sustentar em Brasília. Foi aprovada em primeiro lugar no vestibular. Por um lado, ao 

ser questionada sobre a clareza de sua escolha para ser professora, Elza Miranda relata que 

não era muito esclarecida sobre a formação em licenciatura, mas que precisava de um curso 

noturno. Por outro lado, defende que suaformação como professora seria o motivo que lhe 

garantiria um emprego depois da graduação – situação que se repete com vários egressos dos 

bacharelados em arte e que retornam às universidades ou institutos para fazer licenciaturas. 

Ela descreve que durante a graduação os estudantes do bacharelado (diurno) em teatro tinham 

privilégios que os da licenciatura não tinham. Havia professores que os estudantes da 

licenciatura não tinham acesso, ea estrutura física do prédio do bacharelado era melhor do que 

o da licenciatura: 

 

Os alunos do bacharelado eram tratados de forma diferente pelos professores porque 

eles iam ser atores e a gente, da licenciatura, precisava conhecer, mas não precisava 

muito, tipo, fazer direito aquilo lá não, porque a gente daria aula de teatro, mas não 

seria ator. Aí, tinha professores que não davam aula à noite, então a gente sabia de 

alguns professores que a gente não conheceria durante o curso, só de nomes, só de 

ver as coisas que eles faziam, porque eles não davam aula na licenciatura. 

 

O “lugar desprivilegiado” para os estudantes das licenciaturas na UnB – o que 

provavelmente não foi (e não é) prerrogativa daquela instituição – desenvolveu um 

sentimento de pertencimento e luta pela sua formação, e a consciência de “ser professora” a 
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conduziu para lugares variados e que até hoje vêm constituindo sua identidade docente. Sua 

circulação pelas diferentes linguagens artísticas (artes visuais, dança, música e teatro) não se 

deu apenas na educação básica, mas na própria graduação, pois frequentou “oficinas básicas” 

de artes plásticas, dança, música e teatro, gerando, inclusive, dúvidas sobre sua escolha pela 

graduação em artes cênicas. Elza viveu a transição das licenciaturas “polivalentes” para as 

licenciaturas específicas, o que lhe permitiu, com mais dois anos de estudos, graduar-se em 

licenciatura em artes visuais, também na UnB. Ela ressalta que poderia, com mais um ano de 

estudos, concluir o bacharelado em artes cênicas, mas optou por outra licenciatura. 

Durante a graduação, relata que se envolveu no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica – PIBIC, um projeto que envolvia aulas de teatro para crianças numa 

creche para servidores da UnB, sua primeira experiência docente, guiada pela professora que, 

futuramente, seria sua orientadora de mestrado. Sua imersão na iniciação científica 

proporcionou-lhe, ainda na graduação, a reflexão sobre a prática docente em arte através da 

publicação de artigos e relatos de experiência. Conta, também, que, em sua monografia, 

desenvolveu uma reflexão conectada ao estágio supervisionado, estendendo seu interesse pela 

docência em arte no mestrado. 

Seu primeiro estágio foi na Escola Classe, em Brasília.Quando ainda estava no 

mestrado, foi aprovada no concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, passando 

aatuar numa escola rural. Ao terminar o mestrado, é convidada para compor o corpo docente 

do curso de teatro da Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. Ainda como experiência 

docente, antes de sua imersão no Instituto Federal de Goiás, participa do programa 

Universidade Aberta do Brasilcomo tutora da licenciatura em teatro, ofertada pela UnB, com 

vínculo no polo do Acre. Para acompanhar o marido, muda-se para o Mato Grosso do Sul, 

onde também atuou numa escola particular como professora de arte e promoveu cursos de 

formação de professores de arte em Corumbá.  

Sua primeira experiência como professora de artes visuais foi quando ingressou no 

IFG como professora efetiva, em regime de dedicação exclusiva, em 2010, no Câmpus 

Anápolis. Sua história de vida como egressa da Escola Técnica Federal, e agora como docente 

no IFG, coincide com as histórias de seus próprios alunos. Neste contexto, relata: “[...] eu não 

me assustava com essa ideia de inserir a arte associada ao curso técnico e tudo porque eu já 

compreendia como trabalhar nessa situação”. O argumento vem da minha provocação sobre 

possíveis mudanças e rearranjos de uma professora acostumada ao ensino regular e que se 

defronta com modalidades específicas e híbridas de ensino. Ao mesmo tempo, ela se 

demonstrou inserida numa discussão sobre os papéis dos professores da educação 
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profissional: “[...] é essa dificuldade que a gente vê: de um professor que não conhece qual é a 

lógica da formação da educação profissional, né?” 

Imersa nesta atmosfera da educação profissional e se vendo na imagem do outro, 

uma vez que foi estudante da Escola Técnica, Elza agrupa elementos que moldam sua forma 

de dar aula de arte, ou seja, sua identidade como professora de arte: “[...] aí, como eu tinha 

essa clareza, eu já tinha essa consciência, eu acho que eu sempre direcionei a minha aula, a 

minha didática para uma questão de uma formação pessoal.” Relata também que uma das suas 

preocupações é investigar os lugares da arte na relação escola/comunidade. Dessa forma, uma 

de suas iniciativas no IFG Câmpus Anápolis é a de promover, via projeto de pesquisa com 

estudantes bolsistas, um mapeamento da arte na cidade de Anápolis. 

Sobre os arranhões que as artes visuais e o teatro provocam mutuamente, apesar de 

ter feito concurso no IFG para professora de artes visuais, Elza relata que as duas linguagens 

sempre estão juntas: “[...] eu sempre associei, assim, um pouco do meu conteúdo com 

trabalho das artes cênicas também, mas dando aula de artes visuais”. Aproveito para inserir, 

mais uma vez, o conceito de Nóvoa (2009) sobre a pessoalidade do professor, na qual as 

dimensões profissionais são inerentes às pessoais –o que é exposto de forma nítida no relato 

de Elza Miranda, uma vez que a imagem da artista está atrelada à imagem da professora, tanto 

por sua história de vida e formação educacional, como por sua atuação docente como 

professora de arte (artes visuais e teatro) no IFG.  

Questionada se somos preparados para atuar na educação profissional, Elza levanta a 

questão: “[...] a sua licenciatura, a minha licenciatura, ela formou para qual educação? [...] 

porque a gente não sai preparado para nenhum nível”.Seu posicionamento devolve a pergunta 

a mim, que vinha trabalhando com aquela suposta “hipótese”, acreditando ser a nossa 

docência em arte para a educação profissional distinta da docência no ensino regular da 

educação básica. Isso fragiliza a zona de investigação, causando,ao mesmo tempo, trincados 

em minhas perguntas motivadoras da pesquisa, expondo suas falhas e riscos. 

Trago oFestival de Artes de Goiás para a entrevista como mais um possível lugar de 

nossa formação docente em arte no IFG. Elza concorda que o evento contribui para nossa 

formação de modo não formal, por ser um lugar de troca de experiências e exposição das 

várias formas de trabalhar de cada professor de arte, considerando a sua visibilidade. Ela 

ainda estende o espaço de formação para o Ciranda da Arte
34

 e também para os encontros 

                                                           
34

 Ciranda da Arte foi um importante espaço de formação continuada mantido pela Secretaria de Educação do 

estado de Goiás. Atualmente, em função de políticas públicas de cortes na educação do estado, o espaço 

funciona precariamente.  
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anuais da Federação deArte-Educadores do Brasil. E classifica a sua formação dentro do IFG 

como “endoformação”: “[...] porque tudo o que eu fiz, basicamente, foi dentro do instituto 

mesmo”. 

A professora também retoma as questões da partilha de angústias entre novos 

professores da educação profissional para uma nova rede de ensino, em que os professores 

questionam entre si sobre os desafios em lidar com a formação de jovens trabalhadores. A 

isso Nóvoa (2009) denomina “colegialidade”, conceito inserido nesta entrevista narrativa 

tanto na relação entre os professores de todas as áreas (núcleo comum e núcleo técnico), como 

entre os professores de arte. Em seguida, ela retoma o Seminário de Educação Estética, que 

fazia parte do Festival de Artes de Goiás, com o intuito de qualificar professores da rede 

pública, uma vez que as formações nas licenciaturas em arte eram (e ainda são) escassas se 

comparadas às demandas de professores de arte em nossa rede de ensino, pública ou privada:  

 

E não existia outro espaço de formação. Então o festival, durante um tempo, foi esse 

espaço, onde esses professores se encontravam com os do instituto e trocavam 

experiências e eles tinham uma parte de capacitação, que tinha que, inclusive, 

mostrar lá depois o certificado do evento e tudo mais... 

 

Elza demonstra uma consciência da discussão política e pedagógica da arte nos 

institutos federais, principalmente em nossa esfera, com um olhar para “a experiência estética 

dentro da educação profissional”, como ela mesma define. Desse modo, problematiza a 

questão, também, com outro depoimento: 

 

Acho assim, que a gente tem que discutir as políticas sim, tem que discutir as ações 

institucionais pensando nisso, porque a gente sempre fala: „por que o câmpus não 

tem um, dois professores só de linguagens?‟ Então, assim, tem que ter esse momento 

também. Mas é o que você mesmo está levantando aí né, se não for esse espaço, 

aonde a gente vai ter formação dentro dessa lógica? Nós, professores de arte pra 

educação profissional. Se a gente não foi formado na graduação, em que espaço a 

gente vai estar se capacitando pra ser esse professor? 

 

Há, ainda, sua experiência na educação a distância, que ela conta ter vivenciado no 

início de sua implantação na Universidade de Brasília, pelo Programa Universidade Aberta do 

Brasil. Elza classificaessavivênciacomo “tumultuada, onde tudo era novo”, e ainda faz uma 

comparação da EaD com a educação profissional, na qualnão há preparação pedagógica para 

isso, e nós, professores, aprendemos a “nova” docência na prática, vivendo os desafios das 

surpresas que surgem no cotidiano acadêmico: “[...] como que eu ia dar aula para um aluno do 

Acre, sem imaginar o que é a cultura dele lá? Pra eu falar de arte, né...” 
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A entrevista termina em tom de conversa, e ela me faz alguns questionamentos, 

como este: “Eusóestoucuriosa(risos), depoisvocêmemostra suatese...Mas, assim, né,será que 

nãoéculpa dagente?Se a gente nãotemessa formação,masaítodasasáreas também teriam que 

fazerisso, né...” Isso demonstra uma outra questão que cria trincados sobre minha superfície 

de pesquisa. Novamente, os trincados me servem para duvidar de minhas próprias perguntas e 

refletir sobre tais rachaduras em um lugar aparentemente estável de pesquisa, mas que se 

mostra fragilizado pela experiência do diálogo com o outro e, principalmente, o outro que 

vive as mesmas dúvidas e angústias que eu.  

Também trago para a conversa minha trajetória docente, pois não tenho licenciatura e 

atuo no ensino de arte há mais de quinze anos. Estou no Instituto Federal por essa brecha na 

legislação, que permite aos bacharéis a docência na educação profissional, não muito 

diferente dos professores mestres artesãos e artífices dos Colégios das Fábricas, dos Liceus de 

Artes e Ofícios, das Escolas de Aprendizes Artífices, dentre outros modelos escolares dos 

séculos XIX e XX que, sem instrução pedagógica, cumpriam o ofício do ensino. Nesse 

sentido, sinto-me “licenciado” dentro da profissão docente pela experiência, pela pesquisa e 

pelos interesses de investigação que agrupo e que constituem minha professoralidade – ou 

identidade – docente.  

Ela encerra a entrevista relatando seu interesse em pesquisar a vida de egressos das 

“escolas técnicas” que, mesmo com formação técnica em diferentes áreas, buscaram formação 

artística em licenciaturas e bacharelados – alguns deles são professores de arte no IFG ou em 

outras instâncias da educação. Prolongo a conversa relatando que não conhecia a antiga 

Escola Técnica por uma limitação de informações, pois vivi numa cidade do interior de Goiás 

até os dezessete anos, e que conheci a rede federal de educação profissional através de colegas 

de graduação que saíram de lá e foram fazer cursos superiores em arte, como discutido aqui. 

Elza encerra relatando o quanto sua vivência como estudante da Escola Técnica pôde 

proporcionar experiências variadas e direcionar suas escolhas profissionais. Por issosente-se 

realizada por voltar à Rede Federal de Educação Técnica e Tecnológica, agora como docente, 

e poder experimentar o outro lado da aprendizagem. 
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4.2.4 Professora Mônica Mitchell 

“Agente não tá aqui só pra dar aulinha de arte!” 

Mônica Mitchell (2015) 

 

A entrevista com a prof.ª Mônica Mitchell aconteceu no dia 9 de abril de 2015, em 

sua casa, na cidade de Goiânia. Somos parceiros de trabalhos em nossa instituição 

erealizamos projetos intercâmpus (Inhumas e Aparecida de Goiânia). Por isso, antes da 

entrevista, conversamos sobre alguns projetos e outras questões institucionais. Ela me 

convidou para sentar à mesa numa sala de seu apartamento, tomamos café e lá iniciamos a 

entrevista narrativa, com seu Currículo Lattes impresso sobre a mesa para consulta. Foi a 

primeira entrevista realizada e a mais extensa (duração de 84 minutos). 

Alguns pontos se destacam em seu depoimento, a saber: 

a) A professora possui formação acadêmica entre a arte e a arquitetura, com base 

polivalente durante sua Licenciatura em Desenho (RN) e em Plástica (GO); 

b) Também é técnica em magistério, seu primeiro trabalho foi em 1988, com dezoito 

anos, numa escola particular, trabalhando com educação infantil; 

c) Traz suas experiências de formação e docência do Rio Grande do Norte; 

d) Tem extensa experiência docente em artes visuais e formação de professores de 

arte; 

e) Vivenciou, como professora, três fases de mudança do Instituto Federal: Escola 

Técnica – CEFET – IFG; 

f) Tem extensa experiência com a Educação Infantil (docência, formação de 

professores e pesquisa), mas preferência pela formação de adolescentes e adultos; 

g) Participou, pela primeira vez, da segunda edição do Festival de Artes de Goiás – 

IFG e o coordenou em 2013; 

h) Ingressou como professora substituta na Escola Técnica e vivenciou a mudança 

para CEFET, assim que se graduou na FAV; 

i) Foi aprovada no concurso para professora de artes visuais na rede municipal de 

educação de Goiânia, no mesmo período, como professora no CEFET; 

j) Participou como formadora de cursos para formação de professores de arte e 

pedagogos na rede municipal e estadual de educação; 

k) Enfatiza que o professor de arte é quem deve discutir o ensino de arte; 

l) Considera o Festival de Artes de Goiás – IFG um espaço importante de formação 

de seus professores de arte; 
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m) Demonstra preocupações com as especificidades do professor de arte para a 

educação técnica e tecnológica, em nível médio. 

Essa foi a primeira entrevista narrativa realizada, com caráter instrumental, e a 

considero tecnicamente vinculada ao Currículo Lattes, que conduziu de forma sistemática a 

conversa. Nesse sentido,o diálogo iniciou estritamente condicionado pelo currículo, poisainda 

estava sem muita clareza do caminho etnográfico que seriaconstruído, embora fosse se 

delineando com mais nitidez nos encontros que se seguiram com as outras professoras. Sinto 

falta, neste texto narrativo, de outras nuances menos estruturadas pela interferência 

doLattescomo roteiro da entrevista. Apesar desta falta, o discurso de Mônica expõeuma 

profissional engajada no que se refere ao lugar e aos papéis do professor de arte na sociedade 

e no Instituto Federal.  

Ao ser questionada sobre sua escolha em ser professora de arte, Mônica relata que 

esta não foi sua primeira escolha, pois cursava como primeira graduação arquitetura, quando 

optou pela mudança de curso. Diz que sempre gostou de desenho, mas o desenho da 

arquitetura não era o que queria. Mais uma vez, o desenho aparece nas narrativas e abre o 

debate para o “desenho desejado”, oferecido pelos desejos curriculares das instituições. Como 

consequência, estes ensinos de desenho podem revelar aspirações políticas, éticas, poéticas e 

culturais nos currículos dos quais fazem parte, muitas vezes contrariando o desejo do 

estudante, que aspirava outros modos de desenhar.  

Mônica era professora no Colégio Objetivo em Natal - RN, quando resolveu cursar, 

na mesma instituição, Licenciatura em Desenho, pois havia um incentivo de bolsa de estudos 

para professores na mesma instituição. Concluiu sua licenciatura em Goiás, na Faculdade de 

Artes Visuais da UFG, com a denominação “Licenciatura em Artes Plásticas”, em 1998. 

Viveu a transição para a Licenciatura em Artes Visuais, porém obteve formação polivalente, 

estudando também teatro e música no curso de graduação. 

Mônica diz que o curso de licenciatura que iniciou em Fortaleza era mais tecnicista e 

que aproveitou muitos créditos da arquitetura no processo de transferência de cursos. Logo 

que concluiu sua licenciatura, foi aprovada como professora substituta na antiga Escola 

Técnica Federal. Ao se envolver com outros projetos artísticos na instituição,foi levada a fazer 

uma especialização, que consistiu em sua primeira “escrita” acadêmica, já que na licenciatura 

não tinha trabalho de conclusão de curso. No mesmo ano que ingressa na Escola Técnica, é 

aprovada para professora de artes visuais na rede municipal de educação de Goiânia. Na 

Escola Técnica vivencia a passagem para o Centro Federal de Educação Técnica e 

Tecnológica, quando a rede passa a ofertar também cursos superiores.  
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Sua primeira experiência com a formação de professores de arte foi na Escola 

Técnica Federal de Goiás, com um projeto conjunto com a professora de dança Dr.ª Luciana 

Ribeiro – um curso de Formação Inicial e Continuada – FIC. Esta experiência gerou a 

discussão de sua monografia de especialização em formação de professores, na PUC-Goiás, 

no ano 2000. Estas experiências, cruzadas com o ensino de arte na rede federal, em nível 

médio, na prefeitura de Goiânia, em cursos de formação de professores, na especialização, 

dentre outros movimentos, levaram-na a fazer o mestrado em Cultura Visual na UFG, entre 

2004 e 2006. Em sua dissertação constrói uma interlocução entre a voz da professora e a voz 

da estudante de mestrado:“A diferença é que na dissertação era eu dizendo! Dizendo o que eu 

pensava em fazer... né... então, no começo, mesmo da dissertação, eu falo ora como ser a 

aluna do mestrado falando e ora a professora do Instituto Federal”. 

Ainda como professora substituta da Escola Técnica de Goiás, presenciou a 

formataçãodos primeiros festivais de arte e participou, pela primeira vez, de sua segunda 

edição, bem como do I Seminário de Educação Estética, que fazia um diálogo com a 

formação de professores de arte da rede pública do estado de Goiás, gerando articulações 

formativas em que ora era participante, ora era palestrante. Depois de sua experiência na 

Escola Técnica, ainda no município, ingressa como professora substituta da Licenciatura em 

Artes Visuais da FAV/UFG e também como professora formadora da Licenciatura em Artes 

Visuais – modalidade a distância, na mesma instituição.  

Cito na entrevista, assim como aconteceu com as demais, um trecho do texto de 

Nóvoa (2009) ao dizer que os programas para formação de professores precisam ser 

construídos dentro da profissão, dando vozes ao ambiente de trabalho, a seus embates e 

problemas. Então a questiono se nos cursos de formação de professores aos quais atuou, tanto 

como estudante, quanto como formadora, havia espaço para a reflexão sobre a docência. 

Conforme afirma, quase não existiaambiente para esse debate: “[...] o professor gosta de 

partilhar experiências”. No entanto a fundamentação teórica sobre a docência é deixada em 

segundo plano, haja vista que a prática é o foco dos professores de arte naqueles cursos. 

Mônica diz que há mais interesse pela partilha e “multiplicação” das experiências do que pela 

reflexão da/na experiência.  

Mônica Mitchell é técnica em magistérioe com dezoito anos teve seu primeiro 

emprego como professora da educação infantil. Esta informação não estava, na época da 

entrevista, registrada em seu Lattes. Questionei-a sobre a ausência do registro dessa 

experiência, e ela respondeu da seguinte forma:  
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[...] eu achava que isso... „eu não quero mais atuar na educação infantil!‟ Então, 

quando eu fiz o Lattes, porque a gente faz na academia, né, eu não achei que isso 

faria diferença. Posso, agora, repensar essa questão, já que eu tô trabalhando no 

doutorado com educação infantil [atualmente sua pesquisa de doutorado não aborda 

mais a educação infantil]. 

 

Posteriormente, retomo a questão da ausência de sua primeira experiência na 

educação infantil efaço relações com sua atuação como professora, em regime de contrato 

especial, do curso de Pedagogia na UEG e seu projeto inicial de doutorado, que também 

abordava o tema. Então, ela se justifica: 

 

Eu não sei se é contradição... no começo eu achava que sim. O que aconteceu, aquilo 

que eu te expliquei, „por que não entrou no Lattes?‟ Porque pra mim Lattes é para 

um profissional acadêmico e eu não tinha nenhuma intenção de dar aulas na 

educação infantil. Então eu pensei: „eu não preciso registrar isso‟. 

 

No Centro de Formação da Prefeitura de Goiânia, também foi formadora do curso 

Artes Visuais para a Educação Infantil, ofertado em três edições e com mais uma turma extra. 

Mônica era a única professora de arte do local e relata que a justificativa para a criação do 

curso era que os professores/pedagogos da educação infantil “estavam atrás de receitas” ou de 

“tarefinhas” de arte. Seu esforço em desconstruir essa situação a fez escolher temas da cultura 

visual para problematizar o ensino de arte para a educação infantil para além das “tarefinhas”, 

com a possibilidade de inserir imagens – não apenas da arte, mas de outros meios de produção 

e reprodução – no currículo. Esta experiência gerou o projeto de pesquisa Cultura visual da 

educação infantil dos professores da rede municipal de inhumas, quando já estava como 

professora efetiva no Instituto Federal de Goiás, no Câmpus Inhumas. Mônica encerra o 

assunto com a seguinte frase: “[...] mas eu não dou aula na educação infantil, não!”. 

Em outro momento, participa da elaboração de um documento referência da 

prefeitura de Goiânia, representando a arte. O documento referia-se às diretrizes para o ensino 

fundamental. Depois, foi convidada para participar da elaboração do documento para a 

educação infantil e sua primeira reação foi negar. “Não quero, não quero! (risos)”. Aceitou o 

convite defendendo sua posição, já que era uma das poucas representantes da área na 

prefeitura. “Quem tem que discutir arte é professor de arte!”. 

Em seus dez anos como professora de arte na Secretaria de Educação da Prefeiturade 

Goiânia, sempre optou pelos últimos anos do ensino fundamental: “[...] eu, Mônica, acho que 

não tenho perfil para lidar com criança”. Considera-se uma professora com perfil para 

trabalhar com adultos. Nesse contexto, foi professora, em regime de contrato especial, na 

PUC-Goiás, de história da arte para a graduação em Publicidade e Propaganda. Sobre esta 
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experiência, descreve que descobriu que não tinha interesse em trabalhar com a formação de 

bacharéis e que se realizava através das licenciaturas: “[...] ali eu sacramentei a ideia: eu não 

dou aula que não seja paraprofessor. Eu sou professora de formação de professores. Seja 

pedagogia, seja licenciatura em artes visuais. Ali eu vi que eu, de novo, não tenho perfil para 

um bacharel, por exemplo”. 

Dessa forma, ela contextualiza, através de minha provocação com as ideias de 

formação dentro da profissão (NÓVOA, 2009), que o percurso formativo, suas experiências, 

foi lhe formando: “[...] eu tive a experiência... eu fui professora anos de particular [...] eu 

quero ser professora de escola pública! [...] eu discuto educação!”  

Sobre sua performance docente no Instituto Federal vivenciando a fase Escola 

Técnica e a fase do CEFET, Mônica é questionada se há alguma mudança, dentro desta vasta 

experiência, em sua docência para o ensino “regular” e para o ensino médio integrado ao 

técnico. Ela dá exemplos de sua época na Escola Técnica, atuante nos cursos de Mecânica, 

Eletrotécnica, dentre outros, que não se sentia vinculada àqueles estudantes. Ainda naquele 

período, acontece o I Festival de Artes de Goiás e o Seminário de Educação Estética. Mônica 

afirma que a equipe de professores de arte já demonstrava uma preocupação com o ensino da 

arte para estudantes da rede técnica federal.Discussões vindas do festival e do seminário 

favoreciam um pensamento sobre a docência e a experiência estética no IFG, como 

demonstrado em alguns trechos de sua fala, a respeito do que se discutia naquela época: “[...] 

a gente não tá aqui só pra dar aulinha de arte”, “não, gente, a gente tem que refletir sobre isso, 

qual o papel do ensino de arte no ensino médio?”, “não é só arte, é arte pra um grupo que faz 

técnico!” 

Quando retorna ao IFG, em 2009, como professora efetiva em regime de dedicação 

exclusiva, Mônica percebe um amadurecimento daquelas questões: “[...] era uma preocupação 

do conhecimento da linguagem, mas também entendendo que aquele aluno poderia ter outras 

preferências. E aí a gente criava cursos de extensão”. Em outro momento, demonstra uma 

segurança sobre o lugar do ensino da arte no Instituto Federal de Goiás, os espaços 

conquistados e o apoio institucional: 

 

[...] eu, sinceramente, acho que a gente não precisa mais provar nada, o grupo não 

precisa mais provar, tanto que não precisa mais provar, que está conquistando 

espaço. Se isso é provar ou não, já conquistou espaço [...] o instituto claramente 

valoriza nosso espaço. 
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Na sequência, questiono: “Você concorda que essa modalidade de ensino configura a 

sua docência?” E Mônica enfatiza sua concordância com a pergunta: 

 

[...] eu sempre penso no planejamento, quem é aquela turma [...], acaba que minha 

preparação, a minha formação vai se configurando a partir do momento que eu vou 

tomando ciência que aquele grupo é de alunos que fazem uma formação técnica [...], 

acaba que minha forma profissional foi mudando a partir... foi se constituindo ou se 

construindo, como se diz, foi sendo construída a partir desse público que eu tô dando 

aula, que é o técnico. Então sim, eu acabei fazendo coisas pensando nesse grupo que 

até então eu não pensava. 

 

Sobre ser professora de arte na rede técnica federal, ou para a educação profissional, 

Mônica inclui o Festival de Artes de Goiás e o Seminário de Educação Estética (hoje extinto), 

ambos realizados concomitantemente pelo IFG, como espaços geradores da vivência em arte, 

tanto para estudantes quanto para professores. Enfatiza, também, os papéis articuladores das 

equipes que organizam o festival e os formatos de exposições, espetáculos, ações educativas, 

palestras, oficinas: “[...] o melhor são as discussões que antecedem!” Ainda sobre o festival e 

seu papel como espaço formativo dos professores de arte, ela relata: 

 

Então, nesse sentido, eu acredito que o Festival de Artes é um espaço de reflexão. 

Porque você não faz só teoria, gente! Eu vou sim para a noite, vejo o evento e no dia 

seguinte eu vou pensar essas coisas que estavam ao meu redor, entendeu? [...] a 

reflexão de professor de arte eu acho que tem que ser específico. E professor de arte 

da rede federal é mais específico ainda! 

 

Apesar da “carga tecnicista” desta primeira entrevista com Mônica Mitchell, na 

segunda etapa, via fórum de discussão, ela teve a oportunidade de contar outras histórias “não 

permitidas” no primeiro encontro. Como se percebe, pelo relato elaborado, há uma descrição 

de fatos e pouca exposiçãode suas pessoalidades. Há, também, uma fragilidade neste 

procedimento etnográfico em relação aos anteriores, que se revelaram mais fluidos – o que 

demonstra uma quebra da linguagem, na qual o tom de conversa foi mais explícito nas 

entrevistas com as professoras Lídia, Ana Rita e Elza. Uma falha metodológica? Não. Um 

trincado no processo, cuja cicatriz reforçou novas buscas de fundamentação pela Pesquisa 

Narrativa e me possibilitou arriscaroutras formas de construção de dados com as demais 

professoras colaboradoras. Nesse sentido,desmanchar o procedimento metodológico da 

primeira entrevista pôde revelar problemase descobertas, tais como a) excesso de estruturação 

durante a entrevista erotulação dedeterminados temas; b) demasiada importância ao Currículo 

Lattes, sem brechas para o experimento narrativo; c) pré-impressõesdo entrevistador que 
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podem ter afetado as respostas da entrevistada; e d) limpeza da conversa, com poucas 

oportunidades de exposição dos arranhões e lascas das histórias contadas.  

 

4.3 Aderência das narrativas 

 

O quadro seguinte relaciona aspectos em comum da formação e profissionalização 

docentes das professoras com outros elementos abordados na análise dos currículos Lattes e 

nas entrevistas.Nele consta dados objetivos de suas formações em trânsito, em diálogo umas 

com as outras, com o intuito de criar paralelismos entres os números e/ou categorias 

abordados na análise que se segue, cruzando as falas de cada uma, a partir de algumas 

escolhas temáticas, dentre tantas outras que poderiam acontecer. 
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MÔNICA MITCHELL ELZA MIRANDA LÍDIA LEAL ANA RITA SILVA 

Formação em nível médio: 

Técnica em Magistério 

(Natal/RN) 

Formação em nível médio: 

Técnica em Saneamento 

(CEFET/GO) 

Formação em nível médio: 

Técnica em Magistério 

(Belém/PA) 

Formação em nível médio: 

Técnica em Magistério (Goiânia-GO) 

Supletivo II Grau.Segundo relata, teve uma 

“formação às margens” do ensino regular.  

Não menciona a formação técnica em 

nível médio no Lattes 

Não menciona a formação técnica em 

nível médio no Lattes 

Não menciona a formação técnica em 

nível médio no Lattes 

Não menciona a formação técnica em nível 

médio no Lattes 

Formação superior: 

Licenciatura em Artes Plásticas (UFG: 

1995-1998); Licenciatura em Desenho 

(incompleta);Bacharelado em 

Arquitetura(incompleto). 

Formação superior: 

Licenciatura em Ed. Artística – Artes 

Cênicas (UnB: 2000-2005); Licenciatura 

em Artes Plásticas(UnB: 2004-2008) 

Formação superior: 

Licenciatura em Ed. 

Artística(UNIFAP: 1998-2001) 

Formação superior: 

Licenciatura em Artes Visuais (UFG: 

1999-2002) 

Currículo da licenciatura: 

Base polivalente, preponderantemente. 

Currículo da licenciatura: 

Base polivalente, em fase dereformulação. 

Currículo da licenciatura: 

Base polivalente,preponderantemente. 

Currículo da licenciatura: 

Base polivalente, em fase dereformulação. 

Mestrado: 

Cultura Visual (FAV) 

Mestrado: 

Artes (UnB) 

Mestrado: 

Cultura Visual (FAV) 
Mestrado: 

Educação (PUC-GO) 

Doutorado: 

Artes (UnB), com ênfase em ensino de 

arte, em andamento.Cumpriu licença. 

Doutorado: 

Não cursa. 

Doutorado: 

Educação (UNICAMP), em 

andamento.Está de licença. 

Doutorado: 

Educação (PUC-GO), em andamento. 

Está de licença. 

Relação com o atual IFG, antes da 

docência na instituição: 

Logo depois da graduação, foi professora 

substituta na Escola Técnica e no CEFET. 

Relação com o atual IFG, antes da 

docência na instituição: 

Estudou Técnico em Saneamento no 

CEFET-GO, em Goiânia. 

Relação com o atual IFG, antes da 

docência na instituição: 

Não teve, segundo o Lattes e 

entrevistas. 

Relação com o atual IFG, antes da 

docência na instituição: 

Não teve, segundo o Lattes e entrevistas. 

Primeira experiência docente: 

Educação infantil. 
Primeira experiência docente: 

Educação infantil. 

Primeira experiência docente: 

Ensino fundamental. 

Primeira experiência docente: 

Ensino fundamental. 

Experiência com a docência superior: 

PUC – Goiânia; FAV; FAV-EaD; UEG 

Experiência com a docência superior: 

Faculdade de Artes Dulcina de Moraes – 

Brasília; UnB-EaD; IFG-Anápolis 

Experiência com a docência 

superior: 

UNIFAP-Macapá; IFG-Goiânia Centro 

Experiência com a docência superior: 

FAV-EaD 

Experiência com formação de 

professores de Arte: 

Sim 

Experiência com formação de 

professores de Arte: 

Sim 

Experiência com formação de 

professores de Arte: 

Sim 

Experiência com formação de 

professores de Arte: 

Sim. Destaque para o Ciranda da Arte – 

Goiânia (formação continuada). 

Experiência com Educação a Distância? 

Sim 
Experiência com Educação a Distância? 

Sim 
Experiência com Educação a 

Distância? 

Não consta no Lattes e relatos. 

Experiência com Educação a Distância? 

Sim 
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Experiência com Educação no Campo? 

Não 
Experiência com Educação no Campo? 

Sim 
Experiência com Educação no 

Campo? 

Não 

Experiência com Educação no Campo? 

Sim 

Cartografias de formação e atuação 

profissional: 

Rio de Janeiro – RJ 

Porto Velho – RO 

Natal – RN 

Goiânia – GO 

Inhumas – GO 

Brasília – DF 

Cartografias de formação e atuação 

profissional: 

Goiânia – GO 

Brasília – DF 

Corumbá – MS 

Anápolis - GO 

Cartografias de formação e atuação 

profissional: 

Belém – PA 

Macapá – AP 

Goiânia – GO 

Uruaçu – GO 

Campinas – SP 

Cartografias de formação e atuação 

profissional: 

Cidade de Goiás – GO 

Goiânia - GO 

Quadro 8 –Quadro comparativo da formação docente das colaboradoras. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A sobreposição das entrevistas narrativas e os currículos Lattes, tendo em vista as 

questões primárias que impulsionaram o desejo investigativo – formação de professores de 

arte dentro da profissão e cultura profissional – condicionou um movimento circular no 

processo de análise entre o que fora registrado na plataforma online e os fatos recriados pelas 

entrevistadas. Um movimento de bateevolta, de conferênciae vasculhamento das informações 

narrativas. A partir das análises anteriores, foi possível fazer o cruzamento entre várias 

questões, o que evidencia algumas concomitâncias formativas e sentimentos coletivos de 

atuação e partilhas, bem como a profissionalização de professoras de arte no IFG. 

 

4.4 A formação técnica em Magistério como marca profissionale osarranhões da 

graduação 

 

Todas as professoras entrevistadas tiveram formação técnica em nível médio, apesar 

de não haver este registro em seus currículos, sendo que Ana Rita, Lídia Leal e Mônica 

Mitchell fizeram o Técnico em Magistério (Ana Rita fez no formato a distância, por 

correspondência), curso atualmente extinto, mas que, nas décadas de 1980 e 1990, formavam 

professores para o exercício livre da docência nas séries iniciais do ensino fundamental. Do 

grupo, Elza Miranda tem formação técnica em Saneamento, em nível médio, no Centro de 

Educação Federal e Tecnológica de Goiás, atual IFG. Já na formação universitária, analisando 

genericamente, as datas mais antigas de ingresso e a mais atual de conclusão dos cursos são: 

1995–Mônica Mitchell inicia sua licenciatura; 2008 – Elza Miranda conclui sua segunda 

licenciatura. Num intervalo de treze anos, só uma das professoras, Ana Rita, teve a 

certificação de Licenciatura em Artes Visuais, mesmo seu curso passando por um processo de 

reformulação, quando ainda cursava o primeiro ano, como relata:  

 

Nós fizemos um ano em uma matriz que era polivalente, né, tinha teatro, música e 

artes plásticas. E aí, depois, na matriz, o curso mudou [...] na época, eu não entendia 

essa mudança, na verdade [...] e, depois, quando passou, eu percebi que foi um 

engano, depois eu entendi a questão de uma luta pela necessidade da área, de que um 

currículo muito aberto fragilizaria a área, porque não havia tempo para tudo. E 

depois eu percebi que a identidade do grupo estava realmente ligada às artes visuais 

porque o grupo fazia música, mas odiava música, a gente não gostava das aulas de 

teatro [...], depois de ter saído do curso que eu fui entender melhor. 

 

Todas tiveram bases polivalentes na graduação, o que é natural pela época do curso, 

fato mais acentuado na formação de Mônica Mitchell e Lídia Leal. Ana Rita e Elza Miranda 
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passaram por um processo de reformulação curricular das licenciaturas em arte no Brasil de 

forma mais direta, sendo seus currículos adaptados à nova proposta.  

Não ter muito claro do que se trata um curso de licenciatura para acadêmicas ou 

acadêmicos em arte é bem comum. Ana Rita, por exemplo, conta que não tinha 

conhecimento, no início do curso, das diferenças das graduações. O entendimento deu-se no 

decorrer do curso, quando pôde perceber, com as disciplinas introdutórias e os conhecimentos 

em educação e ensino de arte, que estava se formando professora. Atualmente esta distinção 

ainda não é bem clara para muitos ingressantes nas instituições de ensino superior, revelando 

que não há no Brasil uma cultura eficiente de incentivo à formação de professores de arte 

como primeira graduação. 

Para Mônica, a ideia de fazer Licenciatura em Educação Artística relacionava-se ao 

seu gosto pelo desenho, o qual foi frustrado em seu curso anterior de arquitetura. Incertezas 

nos primeiros anos dos cursos na área de Artes podem revelar imagens da formação do artista 

muito próximas à dos artistas “iluminados” da Academia Imperial de Belas Artes, na capital 

do Brasil Império. Há o desejo de desenhar, pintar, modelar, ou seja, do querer fazer, produzir 

algo, amadurecer ou chancelar práticas artísticas já realizadas nos bancos de ateliês 

universitários. Recaem sobre a profissionalização do artista, e também sobre a do professor de 

arte, concepções rodeadas de mitos e até divinizadas, como, por exemplo, a ideia do “dom” 

artístico como suficiente para a prática artística, bem como “querer ensinar” como 

justificativa para se exercer a prática pedagógica.  

É discrepante a importância que se dava ao ensino do desenho, para citar o campo 

das artes visuais, para a formação de estudantes primários ou secundaristas dos cursos 

profissionalizantes durante o século XIX até meados do século XX. A quebra demonstra um 

ensino do desenho cujo lugar no currículo era mais seguro do que hoje, pois era a base, a 

matriz para a imersão na indústria, junto à álgebra, ao ensino das letras e das filosofias. Parece 

haver uma lacuna que distancia essa compreensão pré-modernista do desenho como elemento 

fundamental para o projetista das indústrias e as práticas pós-modernistas para o ensino da 

arte.  

Quando os institutos federais, a partir de 2008, propuseram a formação de nível 

médio integrada à educação técnica, vislumbrou-se uma agenda para discutir a formação do 

jovem trabalhador, que tampouco foi efetivada. Replicam-se, na prática, pedagogias 

propedêuticas do ensino médio “regular”, concomitante ao ensino técnico. Nesse exercício de 

“copia e cola” de nossa prática docente, o ensino de arte tem também o desafio da 
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integralização das formações em cursos de tempo integral, embora não tenha o mesmo status 

das aulas de desenho da corte carioca. 

 

4.5 Omestrado e a aderência coletiva no doutorado 

 

Das quatro professoras, Mônica e Lídia fizeram mestrado em Cultura Visual, pela 

UFG, mas só Mônica desenvolveu dissertação na linha de pesquisa do programa que investiga 

as relações da arte com a educação: Culturas da Imagem e Processos de Mediação. Elza fez 

mestrado na área de Artes, com dissertação voltada às artes da cena, mais especificamente à 

cena da criança. Ana Rita fez mestrado em Educação, fazendo conjecturas entre ensino e artes 

visuais, abordando a leitura de imagens. Instiga-me o fato de aprofessora Lídia já ter uma 

vasta experiência com o ensino de arte ao ingressar no mestrado, mas não ter desenvolvido 

pesquisa na área, talvez um risco intencionalem experimentar outros campos de sua formação 

profissional. Do mesmo modo, os acidentes que impediram Ana Rita de ingressar no 

mestrado em Cultura Visual expandiram sua experiência no campo daeducação, no qual pôde 

estabelecer diálogos entre a sua vida de professora de artes visuais e o campo epistemológico 

da educação, causando arranhões de uma área na outra, possivelmente contaminando sua 

forma de pensar e ser professora e, sobretudo, as diferenciações em sua docência em arte. 

No doutorado, Mônica, Lídia e Ana Rita vêm desenvolvendo pesquisas mais 

próximas das relações entre arte e educação. Elza tem a intenção de fazer pesquisa com o 

mesmo recorte. O aparente equilíbrio de formação continuada das quatro professoras, além de 

evidenciar a progreção na carreira do magistério,expõe um certo tipo de coletividade 

formativa institucional, primeiro pela natureza sequencial da experiência em ensino e 

pesquisa, pela maturidade profissional e sinal de conhecimento de si, de sua trajetória e das 

intencionalidades em suas escolhas, possivelmente proporcionadas pelos benefícios de seus 

vínculos institucionais. 

 

4.6 Experiências profissionais e suas camadasao longo da vida 

 

As primeiras experiências profissionais das quatro professoras foram na educação 

infantil, certamente marcadas pela formação técnica em Magistério. Mônica, em sua história 

docente, circulou em vários momentos por diferentes lugares, tratando da educação infantil, 

tanto em um curso de pedagogia, quanto em cursos de formação continuada de 

professores,fazendo conexões como ensino de arte. Hoje desenvolve um trabalho 
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integralmente voltado ao ensino de artes visuais para o ensino médio e não aborda mais a 

educação infantil: “[...] eu, Mônica, acho que não tenho perfil de lidar com criança”. Na 

educação superior, todas têm experiências com formação de professores, principalmente com 

professores de arte. Mônica, Elza e Ana Rita tiveram experiência com a formação de 

professores de arte na modalidade a distância; Ana Rita e Elza, com a educação no campo. 

A Educação a Distância – EaD, na história das quatro, anda na contramão de uma 

“normalidade docente”, voltada à territorialidade e a uma suposta equidade do ensino em seus 

diversos níveis e lugares. Participar de um projeto de ensino a distância, mediado pelas 

tecnologias infocomunicacionais –experiência que tive e que resultounuma dissertação de 

mestrado sobre o tema, com relações com a formação de professores de artes visuais – 

provoca quebras em nossas concepções e formam novas camadas de experiências que podem 

afetar nossas percepções cristalizadas sobre a educação. Acredito que, mesmo sendo breves 

ou prolongadas as experiências das três professoras com projetos de ensino voltados à 

formação de professores de arte na modalidade a distância, elas acenderammarcas profundas 

em suas maneiras de lidar com a escola, a informação, o acesso ao conhecimento, a 

desterritorialização do ensino, a desconstrução da imagem do ser professor, a flexibilização 

do tempo e de novas maneiras de lidar com a escolarização livre de paredes e salas de 

aulas.São experiências que provocam trincados em lugares supostamente seguros para 

docência, cujos sinais fortificam e expandem o trabalho do professor. 

 

4.7 Ensino de desenho e seus rótulos 

 

O desenho foi um tema que apareceu nas entrevistas, sem mesmo ser impulsionado 

durante as entrevistas, pois o foco estavaem outras nuances e curiosidades. Entre as quatro 

professoras, apenas Ana Rita relatou ter produção atual em desenho, pois participa, na Cidade 

de Goiás, onde mora e trabalha, de um grupo de desenhistas. No Lattes de nenhuma delas há 

grande número de registros de produções artísticas e culturais em artes visuais, a não ser 

alguns apontamentos mais antigos de Lídia Leal, quando ainda era professora em Macapá. A 

atividade docente em arte, como se percebe nos perfis das colaboradoras, é prioritária à 

produção artística, ficando em segundo ou em nenhum plano de suas vidas. Assume-se o risco 

do professor teórico e orientador de trabalhos artísticos que pouco produz, ou não produz arte, 

em função das tarefas da profissão, cada vez mais burocratizadas – este perfil não é privilégio 

das quatro professoras, mas de grande parte dos professores de arte no Brasil, apesar de 

alguns da área ainda conseguirem levar uma vida artística aliada à pedagógica. 



166 

Mônica, quando ingressou pela primeira vez no ensino superior, optou pela 

arquitetura porque gostava de desenhar, conforme relatou em sua entrevista: “[...] eu fui pra 

arquitetura porque eu gostava de desenho [...] e também eu percebi que não era aquele 

desenho que eu queria, o do arquiteto”. Elza desenhou desde criança, na escola e fora dela, 

participando de cursos livres de arte. Lídia também, além de ter feito um curso extracurricular 

de desenho fora da universidade, quando fez licenciatura, somando um total de seiscentas 

horas. Segundo ela, “desenho é treino” e não se considera desenhista. O ensino de desenho 

tradicional, nos formatos das academias francesas, certamente influenciou a matriz de sua 

docência, até entrar para o mestrado em Cultura Visual e se deparar com outras perspectivas 

do ensino de artes visuais, comolidar com o desenho.  

 

 
Imagem 20 – História em quadrinhos do caderno de desenho de Ana Rita, quando  

era criança e morava no campo. Fonte: Arquivo Ana Rita. 

 

Ana Rita, como mostra a imagem, gostava de se desenhar em histórias em 

quadrinhos, na infância. Criava outros mundos e novas histórias dentro de um contexto 

limitado de informação visual que representou sua vida no campo. Entrou na Licenciatura em 

Artes Visuais para aprender a desenhar e logo se frustrou, até descobrir que tinha sido 

aprovada para um curso de formação de professores de artes visuais. Hoje faz relações entre a 
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experimentação em desenho com a experimentação docente: “[...] na prática, eu tento fazer 

experimentações não só dentro do desenho, mas dos conteúdos que eu trabalho”. 

É incomum um professor de arte que não tenha tido experiência com desenho ou 

outras artes durante a infância. Possivelmente todas as crianças desenham, mas trazer o 

desenho para as entrevistas é uma forma de problematizar a própria experiência com a 

linguagem visual, seja ela livre ou mediada em cursos durante a infância,a adolescência, e 

também na formação acadêmica, e relacioná-la com a experiência de “ensinar a desenhar”. É 

marcante a quebra de paradigmas que a mudança geográfica de Lídia causou, ocasionada pelo 

ingresso no mestrado em Cultura Visual, quando se muda para Goiás. Lídia define bem um 

antes e um agora. Uma forma “errada”, como ela classifica, de ensinar e um campo novo de 

outras formas, ou outras abordagens para a imagem nos currículos de artes visuais, 

amplificadas pela experiência de fazer pesquisa no campo estendido das visualidades: “[...] eu 

era uma professora com umas metodologias, assim, que estavam vinculadas a essa minha 

formação, que era aquela metodologia de ensinar desenho, ensinar perspectiva”. A quebra, 

por sua vez, separa partes ou pode provocar trincados em estruturas difíceis de derrubar, 

como o ensino do desenho e suas marcas do academicismo, dádiva da Academia Imperial de 

Belas Artes, que se instalou no Brasil no início do século XIX, para ensinar os brasileiros a 

desenhar aos moldes da elite europeia. De tal modo, o ensino do desenho na escola formal 

considerou o treino e a repetição essenciais para o domínio da representação visual, seja no 

desenho livre ou geométrico, como narra Leda Guimarães (1996, p. 86): 

 

O desenho foi introduzido no currículo do Seminário Episcopal de Olinda e, em 

seguida (1800), foi criada a Aula Régia de Desenho e Figura. Em 1817 D. João criou 

escolas de desenho técnico em Vila Rica, na Bahia e, no ano seguinte, no Rio de 

Janeiro. 

 

Ainda sobre o ensino do desenho no contexto da educação profissional e seu status 

no currículo do início do século XX, prossegue: 

 

Agora buscava-se a formação para o trabalho em oposição ao saber diletante. Neste 

período de ideias neoliberais, Rui Barbosa considerava o Desenho como a matéria 

mais importante do currículo da escola primária e secundária. O modelo adotado foi 

o do americano Walter Smith, autor de vários livros sobre desenho. Estes métodos 

tornaram-se a base para o ensino de Desenho por mais de 30 anos.(GUIMARÃES, 

L., 1996, p. 88). 
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Nesse sentido, dicotomizou-se o desenho ora como arte, ora como técnica – este 

último como elemento essencial à formação do trabalhador para a indústria. Ainda podemos 

notar, principalmente em nossas salas de aula, a carga catequizante que a aprendizagem do 

desenho ocupa em nosso imaginário: “Professor, eu não sei desenhar!” ou “Professor, meu 

desenho está certo?” Essas concepções nos acompanham desde os desenhos da infância às 

práticas de desenho em nossa formação, da educação infantil, básica à superior, como se 

percebe no depoimento de Lídia Leal, em que há uma preocupação com o “bom desenho” – 

quem, afinal, categoriza e qualifica o desenho? Diante dessa perspectiva, Mônica provoca 

uma quebra em sua formação acadêmica, fugindo do desenho arquitetônico para o desenho 

desejado.  

Em resumo, parece ser o desenho o elementoque provoca aderência em tantas 

perguntas nesta história de pesquisa,nas vozes das professoras em suas entrevistas 

narrativas,em suas experiências e preocupações com o ato de desenhar e ensinar a desenhar. O 

desenho tambémse torna protagonista quando discuto a colorização da educação profissional, 

sendo instrumento essencial – e disciplinador – para a formação de trabalhadores. E passa 

pelos arquivos de Ana Rita, quando expõe suas histórias em quadrinhos em seu caderno de 

desenho, quando criança. Elza escolhe uma de suas gravuras, cujo desenho representa uma 

estrada vazia em perspectiva, e a publica no fórum de discussão. O desenho me leva até a 

gravura em que ele se desconstrói e a técnica do encavo ganha poder sobre a forma. Não por 

acaso, o desenho nos denuncia – em sentido dúbio –expõe os riscos de nossas identidades. 

 

4.8 Festival de Artes de Goiás e suas marcas 

 

Os festivais de arte, desde a década de 1960, foram importantes espaços para a 

formação artística de professores. O Festival de Artes de Goiás é uma singularidade para a 

comunidade artística do Instituto Federal de Goiás, bem como para a comunidade goiana. É 

um espaço formativo para o público e para seus professores, especialmente os da área de 

Artes. Contribui, também, para a formação de professores de arte de outras redes de ensino, 

atraídos pela programação e por provocações conceituais do evento no campo do ensino de 

arte.  

Todas as professoras colaboradoras tiveram e têm um envolvimento direto com o 

festival que vai além de suas obrigações institucionais, abrangendo, principalmente, a 

afetividade. O trabalho é árduo, porém inerente às suas formas identitárias de professoras de 

artes visuais no IFG. Exaustão e realização se confundem num evento que, muito mais que 
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ofertar a experiência estética à comunidade acadêmica e àquela além dos muros de nossos 

câmpus, é o espaço da partilha entre os professores de arte: “[...] é um momento que a gente 

pode encontrar com outros professores, que a gente não vai encontrar em outra época do ano 

com a mesma possibilidade”, expõe Lídia Leal. É o espaço do conhecimento de si no outro, 

do sentimento coletivo revigorado, do prazer ético, estético e político de promover a 

experiência e o ensino da arte de uma forma democrática e minimamente institucionalizada.  

Já participei de quatro edições do festival desde meu ingresso como professor no 

IFG. Fui o idealizador do projeto de identidade visual destas quatro edições, fazendo, 

formalmente, parte da comissão organizadora. Nas últimas edições, as quatro professoras 

colaboradoras também fizeram parte da comissão. Um dos principais critérios para o convite 

às colaboradoras desta pesquisa foi o envolvimento com o festival. Ele representa um 

sentimento coletivo de pertencimento, numa primeira instância, ao campo crítico e aberto do 

fazer e ensinar arte e, numa outra instância, de pertencimento ao IFG, que também tem um 

víeis desafiador de interiorização do ensino federal e sua descentralização, bem como das 

diversas inclusões, tais como os programas de formação técnica curta para grupos 

marginalizados e vulneráveis econômica e socialmente; a educação de jovens e adultos na 

modalidade técnica; a formação de professores em cursos noturnos; a formação continuada de 

professores da rede pública; os cursos de extensão em suas diversas áreas; os cursos, eventos, 

a formação de público e a formação artística, dentre tantas outras ações. 

O festival não é um espetáculo, mas um evento de formação. Antes mesmo de o IFG 

ter em sua agenda fóruns ou seminários de formação de professores de arte, ele cumpria esse 

papel, como retrata Elza Miranda em seu depoimento: 

 

E não existia outro espaço de formação. Então o festival, durante muito tempo, foi 

esse espaço, onde esses professores se encontravam com outros do instituto e 

trocavam experiências, e eles tinham uma parte de capacitação, que tinha que, 

inclusive, mostrar lá depois o certificado do evento e tudo mais... 

 

O festival conta, claro, com palcos, intervenções, palestras, exposições, oficinas etc. 

A diferença se dá por trás das cortinas: o evento é idealizado e efetivado por professores de 

arte em suas diferentes linguagens/subáreas (artes visuais, dança, música e teatro), 

estendendo-se para as artes integradas (literatura e audiovisual).Como relata Mônica Mitchell: 

“[...] o melhor são as discussões que antecedem!” A aproximação das linguagens artísticas 

cria, sobretudo, arranhões de uma subárea na outra, contaminando formas de fazer, apreciar e 

ensinar arte menos presas aos limites curriculares e mais dispostas ao diálogo das 
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experiências. No evento, curiosamente, as fronteiras curriculares institucionalizadas das artes 

visuais, da dança, da música e do teatro são superadas pela catarse coletiva através da 

concomitância de espetáculos, cursos, oficinas, reuniões e aulas-espetáculos durante uma 

semana– somam-se a isso as confraternizações em bares e festas após as programações 

diárias. A linha imaginária entre artes visuais, dança, teatro e música se fragiliza e há a 

impressão de um grande corpo artístico. Quebram-se os rigores curriculares das subáreas, e a 

minha impressão é que neste momento nós, professores de arte do IFG, conseguimos pensar a 

experiência artística e o ensino da arte de forma menos fragmentada.  

Um grupo de professores de arte que idealiza um acontecimento dessa dimensão e 

alcance tem um ideal diretamente relacionado aos seus propósitos pessoais a partir de suas 

experiências cotidianas no exercício de sua docência, como afirma Lídia Leal em sua 

entrevista: 

 

Eu falo daquele momento que a gente senta para discutir o que está sendo feito em 

sala de aula e o que o instituto tem feito dentro da questão da disciplina Arte e das 

linguagens que o instituto abraça. Então, pra gente entender essa política, contribuir 

com ela ou reclamar do que está sendo feito, do que não está contemplando. Então, é 

um espaço importantíssimo e privilegiado nesse aspecto.  

 

Nesse sentido, o festival nos afeta, dentre outros aspectos, em dois tempos: o da 

formação coletiva e o da construção identitária. Os dois pontos, porém, não se separam. 

Nosso conhecimento e reconhecimento de classe, que é um processo de nossas construções 

identitárias, atravessa, especialmente, a formação. O significado de formação é aqui 

introduzido de modo expandido ou plural: nossas formações. Ou seja, nossas experiências, 

escolhas, conversas, projetos, aulas, experimentos artísticos, brigas institucionais, posições 

políticas etc. constroem um léxico formativo inerente à categoria “professores de arte”. A 

imagem do festival, nesse contexto, é, principalmente, a nossa marca na instituição, na qual 

nos reconhecemos e nos fazemos visíveis, criando alternativas de se pensar um evento 

institucional através da imaginação e da criação, como acontece num processo artístico.  

Assim, a arte como marca numa instituição voltada tradicionalmente para a 

formação técnica de trabalhadores tem provocado quebrasem suas estruturas organizacionais, 

bem como trincados em suas “formas de fazer”, supostamente inquestionáveis, colocando em 

risco narrativas de poder historicamente consagradas. Desse modo, o festival não é uma pró-

ação institucional, mas uma reação de sua classe artística no seio de uma tradição técnica de 

educação que, também, tecniciza formas de pensar e ensinar. Mais que um evento no 

calendário institucional do IFG, o festival é um rótulo de um colegiado que luta 
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insistentemente por sua permanência neste lugar. Somos lascas de pau nos pés da instituição. 

E, apesar da visibilidade espetacular do evento, com seus méritos e inclusão nas pautas de 

crescimento da instituição, ele é a representação dos arranhões que adquirimos em nossos 

enfrentamentos e resistências diárias no “chão da experiência” (MARTINS; TOURINHO, 

2017, p.143). Por isso não pode ser visto simplesmente como uma montagem de espetáculos e 

atividades artísticas, mas como um aglomerado de camadas das experiências cotidianas nos 

ateliês e nos demais espaços de nossos câmpus. Logo, o festival é, mormente, um 

processo,um processo criativo euma marca de classe. 

 

4.9Os riscos das primeiras perguntas 

 

Foram levadas adiante, durante a realização das entrevistas, questões sobre as 

possíveis singularidades do ensino de arte no contexto da educação profissional – ou ensino 

técnico. De forma sinuosa, acreditando que tais singularidades existissem, usei meu papel 

intransigente de entrevistador e levei a questão para as conversas, quase como uma hipótese a 

ser confirmada, como se pôde perceber em algumas de minhas falas e no diálogo com Ana 

Rita: 

 

O que muda, e o que te muda, como professora, do ensino regular e do ensino 

técnico integrado ao médio? [...]„Então, o meu olhar na pesquisa é muito mais pelo 

que a gente vem aprendendo como professores do IFG, atuando nessa junção de 

ensino médio e ensino técnico, do que a gente aprendeu em nossa formação‟[...].Eu 

queria saber se você concorda se essa prática, no IFG, vem mudando nossa docência 

e vem constituindo outra forma de pensar a docência. Porque a gente está inserido 

nesse modelo [...]. 

 

Não só na entrevista com Ana Rita, mas nas demais, houve momentos de indução 

das respostas, por despreparo como entrevistador, ou mesmo por estar imerso nas ideias de 

Nóvoa (2009) sobre a cultura formativa dos professores, a profissionalização dentro da 

profissão, como aprender pela docência, dentre outras. Expor essas rasuras da pesquisa é 

expor seus avessos, e assim a pesquisa se compõe, se justifica e se sustenta qualitativamente. 

Ainda, fragiliza e fortifica, ao mesmo tempo, seu corpus de investigação, criando camadas 

que vão se aderindo pelo confrontamento e pelas experimentações metodológicas. Essas 

camadas, ao serem expostas no processo de análise ou reflexão, a partir do próprio percurso, 

exibemriscos enquanto marcas e os riscos da própria pesquisa. Os acidentes investigativos 

são, ironicamente, previsíveis na pesquisa qualitativa. As rasuras do processo, 

quandoexpostas, surgem como lascas debaixo das unhas do pesquisador: incomodam, 
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sangram, doem. São pontadas no seu diaadia, ao lidar com seus métodos, dados, leituras e 

escritas. As lascas estão lá, lembrando você que algo precisa ser resolvido: arranco a lasca da 

unha e a jogo fora ou a trago como mais um problema para a pesquisa? Se duvido do estudo, 

duvido de mim também. Exponho meus avessos, minhas falhas efragilidades,e assim corro 

alguns riscos. 

Sendo assim, comecei a pesquisa com o risco de uma pergunta: Seria possível, no 

campo acadêmico, a marcação de uma diferença dos professores de artes visuais no contexto 

do ensino técnico? Provocados por ela, as professoras colaboradoras entraram no jogo 

reflexivo, como mostra Mônica Mitchell, ao relatar:  

 

Eu sempre penso no planejamento, quem é aquela turma [...] acaba que minha 

preparação, a minha formação vai se configurando a partir do momento que eu vou 

tomando ciência que aquele grupo é de alunos que fazem uma formação técnica [...], 

acaba que minha forma profissional foi mudando a partir... foi se constituindo ou se 

construindo, como se diz, foi sendo construída a partir desse público que eu tô dando 

aula, que é o técnico. Então sim, eu acabei fazendo coisas pensando nesse grupo que 

até então eu não pensava. 

 

Mônica demonstra uma preocupação inclusiva e multicultural a partir da formação 

das turmas de estudantes que recebe, o que não é privilégio do ensino técnico, mas 

instrumento metodológico de entendimento do outro e construção curricular de um projeto de 

ensino de arte para qualquer tipo de grupo. Sob as mesmas questões, Elza Miranda afirma: 

“Eu não me assustava com essa ideia de inserir a arte associada ao curso técnico, e tudo 

porque eu já compreendia como trabalhar nessa situação”. E em outro momento, faz uma 

análise do trabalho docente como um todo no IFG: “[...] é essa dificuldade que a gente vê: de 

um professor que não conhece qual é a lógica da formação da educação profissional, né?” 

Qual é a lógica da formação da educação profissional? Ou: Qual é a lógica do ensino de arte 

para a formação profissional? Invertendo os sentidos: Qual a lógica da formação profissional 

para o ensino de arte? Arte e lógica talvez são sentidos muito díspares para compreender a 

dimensão destes problemas, uma vez que a arte, sobretudo o ensino de arte, é o oposto da 

lógica enquanto tentativa de estruturar a ideia. O ensino de arte, no contexto do ensino técnico 

ou qualquer outra configuração, pretende muito mais fragilizar suas lógicas supostamente 

consolidadas a criar modelos estruturais de ações artístico-pedagógicas para modelos 

educacionais de ensino, configurados com base em políticas públicas ou mesmo pela 

inexistência delas.  

Neste mesmo caminho em que minhas intencionalidades eram, quem sabe, presumir 

um ensino de arte específico para o ensino técnico, contaminada pela questão, Lídia Leal 
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levantou a seguinte pergunta: “Como é que o professor de arte também é visto dentro desse 

sistema de ensino técnico e tecnológico?” E prossegue: “[...] então eu tenho que pensar que 

conteúdos e que estratégias que eu vou utilizar pra não deixar de perder as questões da arte e, 

ao mesmo tempo, contemplar as questões do mundo do trabalho?” Nem as questões da arte e 

nem as do mundo do trabalho se perdem, já que as questões da arte são próprias da arte e as 

do trabalho são próprias do trabalho. Talvez, a pergunta deveria ser: Como é que essas 

questões convivem num projeto de ensino de arte? De forma otimista, poderiam acontecer 

contaminações pelos arranhões: a arte se repensando com as questões do ensino técnico e 

vice-versa, no contexto institucional que envolve pessoalidades, regras e normatizações, das 

instâncias máximas governamentais às instâncias locais: “[...] então, o tempo inteiro eu 

preciso observar se eu não estou indo só para um lado, ou só para outro, porque eu recebo 

essas exigências todos os dias”, expõe Lídia Leal sobre as exigências das coordenações 

pedagógicas dos cursos técnicos.  

Sobre a possível diferenciação da prática docente nos institutos federais, Ana Rita 

afirma: “[...] mas eu não consegui perceber essa diferença na minha prática”. E continua: “[...] 

na prática, é o mesmo ensino de arte”. Deste modo, a provocação a faz pensar em outras 

questões: 

 

Mas eu não posso dizer, assim, em sã consciência, que eu consegui fazer essa 

transição, que há muita diferença, pra mim, de dar aula de arte em ensino regular 

(que não é bem regular, né, mas só pra gente fazer essa distinção), eu acredito que, 

na prática, muito pontualmente eu consigo fazer essa transição. Aliás, o que você 

está me falando serve para minha reflexão sabe... pra elaborar os meus próximos 

planos de ensino porque, de fato, eu acho que isso ficou meio aleatório para mim, 

né, eu não sei até que ponto eu me preocupei com isso, não (risos). 

 

A professora Ana Rita se vê diante de uma novidade reflexiva, como demonstra no 

excerto. Talvez pela imediaticidade das respostas que estava procurando, ou mesmo por estar 

se sentindo intimidada por reflexões pré-concebidas que estava jogando à mesa, ela se viu, 

quem sabe, numa situação fragilizada como colaboradora, ou de incompletude diante da 

pergunta, que exigia muito mais uma resposta do que uma reflexão, aliás, defendida por ela: 

“[...] o que você está me falando serve para minha reflexão”.  

Minhas primeiras questões, que conduziram parte das entrevistas narrativas, são 

instâncias indissociáveis deste caminho investigativo. Compuseram os riscos da curiosidade 

investigativa e puderam me fornecer a reflexão sobre como “fazer perguntas” eo modo de 

assumir os avessos da própria narrativa de pesquisa. São interrogações, em si, frágeis, mas 

que surgiram também das fragilidades da experiência docente no meu cotidiano acadêmico. 
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Questões que provocaram trincados num projeto inicial, deixando marcas não previstas. 

Como acontece num processo de encavo da matriz, ao se fazer uma xilogravura, às vezes a 

mão perde o controle do movimento e a goiva desliza sobre a madeira, interferindo na 

imagem do projeto original. Nesse procedimento, ou se descarta a matriz em processo de 

gravação, ou se apropria dos arranhões imprevistos, assumindo o acidente como parte do 

processo. No percurso desta pesquisa, configurada mais no seu avesso do que em sua capa, 

aproprio-medos arranhões e os enxergo como elementos inerentes à imagem que o processo 

investigativo foi gravando sobre uma matriz configurada aos moldes acadêmicos.  
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5COMPOSIÇÕES 

 

Estaseção descreve a montagem do ambiente virtual de aprendizagem e sua proposta 

de mediação com as professoras colaboradoras como mais um instrumento de produção de 

dados. Desta experiência online, destaca-se a possibilidade das colaboradoras poderem mediar 

suas falas através de imagens postadas nos fóruns, além dos seus depoimentos escritos. Este 

último movimento metodológico aponta, finalmente, para alguns caminhos e reflexões para 

entender o ensino da arte, sua trajetória e a formação de professores de arte no contexto da 

educação profissional brasileira.  

 

5.1Ambiente virtual de pesquisa 

 

Como um conteúdo produzido de forma colaborativa nos fóruns virtuais de discussão 

poderia me auxiliarnas questões levantadas ao longo da pesquisa? Como essa estratégia de 

coleta de dados configura-se em mais uma camada para a exposição de fragmentos 

biográficos das professoras colaboradoras? Com base nesses questionamentos, esta seção 

relata a configuração de mais um instrumento de construção de dados, além dos 

currículosLattes e das entrevistas narrativas, e se expande em discussões mediadas por 

imagens que foram escolhidas e compartilhadas pelas colaboradoras nos fóruns de 

discussão.Este diálogo texto-visual se deu através de uma plataforma digital denominada 

MoodleIpê
35

– um repositório da Universidade Federal de Goiás destinado ao ensino, à 

pesquisa e à extensão, na modalidade a distância: 

 

                                                           
35

O Moodle é umpacote de softwarepara a produção de sítios web e disciplinas na internet. É um projeto em 

desenvolvimento desenhado para dar suporte a uma abordagemsocial construccionistado ensino [...]. Apalavra 

Moodleteve origem no acrónimo:Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, que é 

informativo especialmente para programadores e investigadores educativos. Em inglês é também um verbo 

que descreve passar por algo, sem presa, e fazer coisas quando as resolver fazer; uma forma agradável de 

mexer nas coisas que frequentemente conduzem a uma compreensão mais profunda e à criatividade. Como tal, 

aplica-se tanto à maneira em que o Moodle foi desenvolvido, e à maneira em que o estudante ou professor 

pode abordar a aprendizagem o ensino de uma disciplina na Web. Todo aquele que use o Moodle designa-se 

porMoodler. Moodle Ipêonline. 

http://download.moodle.org/
http://docs.moodle.org/pt/Filosofia_do_Moodle
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Imagem 21–Interface do fórum de discussão no Moodle Ipê (acesso restrito aos usuários inscritos). 

Fonte: Plataforma Moodle Ipê. 

 

Em meu trabalho de mestrado, intitulado Escolas flutuantes, sujeitos 

transaprendentes (GUIMARÃES, A., 2011), exercitei a etnografia no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA do curso de Licenciatura em Artes Visuais – modalidade a distância 

(EaD), ofertado pela Faculdade de Artes Visuais da UFG. Esta etnografia em campos não 

físicos de pesquisa denomina-se “etnografia virtual” (HINE, 2000, p. 13), e o trabalho 

investigou construções identitárias do “professor virtual”, ou seja, daqueles mediadores da 

aprendizagem em “escolas virtuais”:  

 

Ao construir uma imagem em busca de uma identidade no campo virtual acadêmico, 

a ação docente estaria apropriando-se de aparatos visuais e gráficos para representar-

se, uma vez que a comunicação entre os sujeitos que habitam/visitam o AVA é, 

majoritariamente, indireta e mediada, principalmente, pela interface do computador. 

Se aquele docente existe no AVA, isso se daria através de como ele se representa, 

sob um processo contínuo e gradativo de construção de sua imagem. E a partir de 

então criaria suas relações, redes de sentidos e talvez a dissolução de fronteiras e 

paradigmas antes considerados insolúveis quando tratamos de questões atreladas à 

ideia de academia. (GUIMARÃES, A., 2011, p. 21). 

 

A experiência me fez refletir sobre novos formatos para as ações etnográficas, 

passando do plano físico para o virtual, que exigem do pesquisador, mais que uma mera 

adaptação em um novo lugar, a desconstrução de noções de lugar e tempo, bem como de 

aprendizagem e acesso ao conteúdo e à informação, sobretudo os novos papéis e trânsitos do 

professor. Como a pesquisa foi também autoetnográfica, já que ao mesmo tempo em que 

pesquisava no AVA atuava como mediador/tutor da licenciatura, levantei questões a partir dos 

meus enfrentamentos com o novo lugar do ensino-aprendizagem para entender não apenas 
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minhas formas de construções identitárias e posições de sujeito naquele ambiente, mas 

também a de outros professores que, naquela época, colaboraram com a dissertação, 

disponibilizando suas páginas virtuais de mediação com os estudantes da licenciatura e 

cedendo entrevistas.  

Foi, portanto, a partir desta experiência como tutor, pesquisador e estudante
36

em 

ambientes virtuais de aprendizagem,que adotei, mais uma vez, o ambiente virtual como meio 

de interação entre as colaboradoras e a coleta de dados narrativos textuais e visuais. Além 

disso, três das professoras já tinham experiência com a plataforma, por terem atuado como 

mediadoras na licenciatura em artes visuais, no formato EaD, na UFG.E, por último, houve a 

intenção de trabalhar com imagens representativas de suas histórias de vida. Dessa forma, o 

ambiente virtualfuncionou como um meio eficaz para o compartilhamento destes documentos 

visuais, ora postados pelo pesquisador, ora pelas colaboradoras. Quando se deu a coleta de 

dados via AVA, a professora Lídia Leal já estava em Campinas-SP, em atividades do seu 

doutorado –distante de forma literal. 

Como parte integrante do texto de boas-vindas da página de pesquisa e extensão, 

ilustrada na imagem 21, há um parágrafo em que retomo questões das entrevistas, 

principalmente àquelas voltadas à cultura profissional de professores de arte do IFG: 

 

Acreditando numa possível constituição de uma cultura formativa docente no IFG, 

através da intersecção de interesses, experiências estéticas (da infância à fase 

adulta), formação acadêmica (graduação, pós-graduação, extensão, cursos livres, 

dentre outros) das professoras colaboradoras, esta pesquisa busca 

compreendertrajetórias (trans)formativasdadocência em arte no contexto da 

educação profissional, em nível médio/técnico. 
 

O fórum de discussão ficou disponível para interação por, aproximadamente, noventa 

dias, entre março e junho de 2017. Não foi um fórum de discussão síncrona, ou seja, em que 

se realizavam conversas quando todas estavam online, mas assíncrona, em que uma questão 

geradora era lançada e as participantes emitiam comentários escritos quando lhes fosse 

conveniente etivessem acesso à plataforma. Foram dois fóruns: um intitulado “Questões da 

formação docente” e outro “Processos artísticos docentes”. O primeiro com ênfase em relatos 

escritos; e o segundo, com abordagem das“narrativas fotográficas” (SOUZA; MEIRELES, 

                                                           
36

 Durante o mestrado, permaneci por seis meses como aluno de intercâmbio na Universidade de Cincinnati – 

UC, no estado de Ohio, EUA, através de um convênio internacional entre a Faculdade de Artes Visuais da 

UFG e o Departamento de Design, Arquitetura, Arte e Planejamento – DAAP da universidade americana. 

Além dos créditos presenciais na UC, matriculei-me num curso ofertado pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação, na modalidade a distância.  
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2017, p. 127), concentrado em postagens de imagens representativas da vida de cada 

participante.  

Na página principal do ambiente virtual de pesquisa foram postadas três imagens: 

uma de abertura e ilustração do texto de boas-vindas (com um detalhe de uma das 

xilogravuras que produzi) e, para cada um dos fóruns, uma imagem de artistas brasileiros que 

se apropriaram de caixas de fósforos como materialidades de suas obras, criando 

possibilidades poéticas a partir de outras ideias já lançadas, como, por exemplo, a de 

“embalagens docentes”. A imagem de José Bento, “Do pó ao pó”, parece uma instalação, 

mas, segundo o site da 32ª Bienal Internacional de São Paulo, é uma escultura que “[...] ao 

evocar a presença do fogo, propõe refletir sobre a relação que há entre o tempo e a matéria 

que constitui inícios e fins” (BIENAL DE SÃO PAULO, 2016). Inícios e fins aludem a 

histórias, ou fragmentos de histórias contadas. Nessaperspectiva, a imagem se apresenta como 

meio provocador e potencial mediador das conversas, mesmo que não estivesse diretamente 

mencionada e/ou relacionada aos depoimentos das professoras nos fóruns. De alguma forma, 

poderiam instigar questões levantadas desde as entrevistas narrativas presenciais, comoa 

disposição das caixinhas de fósforo da obra de José Bento, cujo layout dos objetos está muito 

próximo à configuração positivista e militar de uma sala de aula, com as caixinhas 

enfileiradas, dispostas sobre uma base plana. 

 

 
Imagem 22 –Xilogravura (detalhe).Sem título.Imagem de abertura da página. Autor: 

Alexandre Guimarães (2015). 
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Imagem 23 – Do pó ao pó. Escultura. Imagem para capa do fórum. 

“Questões da formação docente”.Autor: José Bento(2016). 

 

 
Imagem 24 – Estrutura de caixas de fósforos. Escultura.  

Imagem para a capa do fórum “Processos artísticos docentes”.Autora: Lygia Clark (1964). 

 

A imagem24, “Estruturas de caixas de fósforo”, de Lygia Clark, que parecem 

experimentos neoconcretos realizados com caixinhas de fósforos na década de 1960, compõe 

os “diálogos da artista com a arquitetura” (ITAÚ CULTURAL, 2017). Foi citada na capa do 

segundo fórum, também como imagem para a mediação da conversa, em que várias caixinhas 

são agrupadas num único objeto, desta vez, ao contrário da obra de José Bento, assimétrico. 

Algumas delas estão abertas, expondo seu interior e sugerindo um movimento de abreefecha, 

apesar da aparente estabilidade do conjunto. O movimento abrir/fechar, ou guardar/expor, cria 
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diálogos com os lances poéticos da pesquisa ao aludir, dentre outras possibilidades, aos 

movimentos, às lembranças guardadas, àquelas expostas e também as que continuam sendo 

guardadas e não puderam – por motivos pessoais ou metodológicos – ser expostas durante a 

relação dialógica pesquisador/colaboradora.  

Em síntese, assim foi diagramada a página principal do ambiente virtual de pesquisa, 

na plataforma Moodle Ipê. O debate aconteceu, efetivamente, nos dois fóruns de discussão, 

que serviram de insumos narrativos para a seçãofinal e também como elementos de liga das 

ideias, uma cola para diversas camadas de interrogações que transitaram nestas páginas. A 

tabela a seguir descreve, quantitativamente, a interação via fórum de discussão: 

 

Participante Mensagens postadas* Imagens publicadas** Gráficos publicados Quadros 

publicados 

Ana Rita 18 11 1 - 

Elza  3 1*** - - 

Lídia  1 -**** - - 

Mônica  20 23 - - 

Alexandre 18 3 - 2 

Total 60 48***** 1 2 

Tabela 1 – Participação quantitativa no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Legenda: *Quantas vezes o usuário entrou no fórum e editou um texto para postagem. **Quantas imagens foram 

publicadas no corpo das mensagens. A mesma definição para gráficos e quadros. ***Elza Miranda não enviou 

mais imagens, por e-mail, após o fechamento do fórum. ****Lídia Leal enviou, por e-mail, 6 imagens após o 

fechamento do fórum. *****Somando-se as imagens publicadas no fórum e as demais enviadas por e-mail, 

totalizam-se 54. 

 

Inserindo-me no problema de pesquisa como um quinto professor de artes visuais, 

mesmo não sendo “colaborador” direto nesta investigação, nem mesmo uma voz tomada 

como insumonarrativo através de entrevistas, meus avessos estão expostos nesta narrativa de 

investigação, claramente construída sobre (minhas) posições de sujeito inerentes à minha 

trajetória de vida/profissão e história formativa. Ocupo, claro, um ângulo diferente, talvez 

privilegiado, ao me inserir no mesmo grupo colaborativo, porém não como o último 

colaborador, mas como um invasor. Por se tratar de um fórum de discussão, colaboradoras e 

pesquisador estiveram no mesmo ambiente, com as mesmas ferramentas de emissão da 

mensagem, seja ela visual ou escrita.  

Nesse sentido, esta seção não tratou de uma análise direta do último instrumento de 

coleta de dados, mas da escolha de algumas questões, dentre tantas outras que poderiam ser 

abordadasao longo da pesquisa, principalmente a partir das imagens enviadas pelos atores do 

fórum. São, portanto, escolhas diretamente relacionadas com minhas pessoalidades e 

inquietações profissionais que só têm força e sentido na tessitura relacional com o 
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outroatravés do convívio, da discórdia, da camaradagem, do afeto, da força, do embate e de 

tantos outros desejos que atravessaram e atravessam nossas colegialidades.  

Um fórum de discussão em rede tido como campo etnográfico abre possibilidades e, 

ao mesmo tempo, pode limitar a comunicação, se comparado à conversa pessoal como 

método de coleta de dados. Por um lado, a ideia de tempo é desconstruída e expectativas da 

comunicação podem ser frustradas em função de sistemas simbólicos próprios da 

comunicação em rede. Por outro, permite a interlocução rápida de troca de imagens, para citar 

uma de suas vantagens. Sobre esses instrumentos, escrevi em meu trabalho de mestrado: 

 

Atribuições sem controle, freios e limites. Estar ligados em rede, mediados pelas 

interfaces dos computadores, ora nos encoraja a escrever o que não podemos falar, 

ora nos limita de expressar com a intensidade que desejaríamos. Escrever/desenhar 

um smile () num fórum de discussão, por exemplo, pode ser uma ação interpretada 

de várias formas, dependendo do contexto: um sorriso, um sim, uma despedida, uma 

boa notícia. Entre o que se quer dizer e o que é visualizado, há uma rede simbólica 

(humana) e técnica (numérica) – ou silenciosidades – que compõem um léxico 

digital que pode ser compartilhado mundialmente, mediado pela 

internet.(GUIMARÃES, A., 2011, p. 171). 

 

O quantitativo também pode criar outros sentidos – e gerar novas perguntas. Na 

tabela 1, em que se expõe a quantidade de vezes que cada interlocutora entrou no fórum e 

formulou uma mensagem ou postou uma imagem, há, numericamente, uma participação 

maior de Mônica e Ana Rita. Elza teve uma participação menor, e Lídia só fez uma única 

postagem. As lacunas numéricas entre uma participação e outra também nos conferem 

perguntas: Por que duas participaram ativamente, outra de forma mediana e a última apenas 

uma vez? Que silêncios há entre as lacunas numéricas de participação? É justo fazer uma 

medida de participação em detrimento do teor qualitativo? Neste caso, não. Cada participação 

teve seu contexto, e estar ausente foi também uma forma de participarque nos leva a pensar 

sobre estes novos instrumentos etnográficos: até que ponto as colaboradoras estão dispostas 

ou disponíveis para a conversa?  

Algumas imagens desse fórum de discussão foram inseridas no decorrer deste 

estudo, serviram como mediadoras entre as minhas questões e as narrativas das professoras, 

funcionando como impulsos para pensar em perguntas que contribuam para a tessitura das 

ideias. 
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5.2 Marcas no caminho 

 

A imagem a seguir, postada pela professora Elza Miranda no dia 25/04/2017, tem a 

seguinte legenda: “Aproveitando o saudosismo, pra compartilhar um exercício de gravura da 

minha graduação. Sigamos nossa estrada!” Trata-se de uma gravura em metal (encavo) 

produzida na época que cursava Licenciatura em Artes Plásticas, na Universidade de Brasília. 

A imagemconvida oobservador a olhar para a frente, tendo um percurso a seguir, e ao mesmo 

tempo a deixar para trás o trajeto caminhado. O observador coloca-se no lugar do olho de 

quem gravou a matriz de metal, no primeiro plano da composição, e a imagem pode 

representar um convite à autorreflexão: Em que posto estou? Como fazer o cruzamento entre 

o feito e o que tenho para fazer? 

 

 
Imagem25 –Gravura em metal.Fonte:Arquivo Elza Miranda(2017). 

 

Lembro-me que quando estive na casa de Elza para fazer a entrevista narrativa, ela 

me mostrou vários de seus trabalhos da graduação, dentre eles, algumas gravuras. Elza 

poderia ter escolhido tantas outras, mas escolheu a gravura da “estrada” para postar no fórum, 

talvez tocada pelo exercício reflexivo sobre sua formação como professora de arte, questão 

frequentemente levantada em nossas conversas. Esta imagem alude a histórias, a trajetos, a 
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caminhos, a perspectivas. É convidativa e oferece apenas uma paisagem para que o 

observador se insira nela. Não há figura humana, mas um lugar a ser ocupado. 

A imagem da professora Elza Miranda é a primeira que aparece no fórum e por si 

sintetiza questões da nossa formação docente, da memória, da contagem e recontagem de 

histórias, do exercício mental de escolher fatos para serem relatados. E, ainda, imersa no 

tempo de calma da imagem, porém duvidoso sob as nuvens que se formam sobre o 

observador, a composição nos convida a pensar nos percalços, nos dissabores, nos 

enfrentamentos da profissãoprofessores de arte. Coloca-nos no meio do caminho: O que fiz, o 

que tenho feito e o que ainda posso fazer? 

A paisagem da gravura metransporta para um mesmo eixo: cincoprofessores de artes 

visuais que trabalham na mesma instituição e partilham, na colegialidade, das mesmas 

questões e sonhos por estarem inseridos em políticas de educação de adolescentes, jovens e 

adultos e por estarem, sobretudo, em processo contínuo de formação. É a imagem da 

intersecção, do reconhecimento no outro, que agrupa no espaço a ser ocupado – a estrada – as 

cinco histórias.Para onde nos leva o trajeto que cada um percorreu sozinho e agora, 

caminhando juntos, cada um afundando a terra com os pés da experiência individual, 

deixando as marcas de suas subjetividades?O percurso grava marcas na terra. Cada marca tem 

sua importância na individualidade e fortifica uma coletividade. Que tipo de marcas vimos 

deixando sobre esse cascalho? O que assegura a nossos alunos a terra batida que pisamos 

juntos? Como a sobreposição de pisadas compõe uma forma de sermos professores de arte? 

Como é, hoje, a terra que pisamos? 
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Imagem 26 –Postagem no fórum de discussão da produção fotográfica de seus alunos  

do curso técnico em Edificações.Fonte: Arquivo Ana Rita (2017). 

 

5.3 É a professora que fez o Rambo? – Representações da docência em arte 

 

A imagem27, que foi retirada de um vídeo e postada no fórum pela Prof.ª Mônica 

Mitchell em 26/05/2017, é uma produção de professores de arte durante um curso no Centro 

de Formação de Profissionais da Educação da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. 

“Fazíamos uma reunião a cada dois meses para os aniversariantes [...] meu grupo resolveu 

fazer um vídeo com trechos dos filmes preferidos dos aniversariantes e nós representávamos 

as cenas”. O grupo de professores do curso de formação foi assistir ao filme no Cine Goiânia 

Ouro, uma sala tradicional no Centro da cidade. Mônica relata: “[...] momentos como esse de 

interação com seus colegas de trabalho para mim são de extrema importância porque nos 
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aproxima de forma mais pessoal e não apenas profissional.” E continua: “[...] toda vez que ia 

ao Cine Ouro o projetista falava: „é a professora que fez o Rambo?‟”. 

 

 
Imagem 27 – Prof.ª Mônica Mitchell interpretando uma cena em um trabalho no Centro de Formação de 

Profissionais da Educação da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Fonte:Arquivo Mônica Mitchell 

(2017). 

 

Contra “tradições individualistas” ou “rígidas regulações externas”, Nóvoa (2009) 

levanta o problema da formação dos professores, que necessita de novas configurações, com 

mais liberdade e menos controle:  

 

Através dos movimentos pedagógicos ou das comunidades de prática, reforça-se um 

sentimento de pertença e de identidade profissional que é essencial para que os 

professores se apropriem dos processos de mudança e os transformem em práticas 

concretas de intervenção. É esta reflexão colectiva que dá sentido ao seu 

desenvolvimento profissional. (NÓVOA, 2009, p.20). 

 

Nóvoa (2009) se refere à “colegialidade”, à “partilha” e à “cultura colaborativa” 

como instâncias indissociáveis para rever a formação dos professores abordada no contexto, 

na construção e no cotidiano da profissão, menos próxima dos regulamentos e mais íntima 

dos desejos. Momentos como a produção do vídeo da Prof.ª Mônica Mitchell são marcas de 

uma formação coletiva e trazem consigo rastros biográficos de outras vidas/histórias em sua 

própria formação. Neste coletivo, uma experiência arranha a outra, acontecem contaminações 

biográficas e um corpo profissional ganha relevância, autonomia e consistência.  
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Além da colegialidade, a imagem postada por Mônica, se retirada do seu contexto, 

me reporta a outras questões de representação do professor: o superprofessor. Imagens ao 

redor do imaginário docente têm o poder de distanciá-lo de sua pessoalidade, bem como de 

sua subjetividade, e podem reafirmar um “consenso discursivo” (NÓVOA, 2009) a partir de 

tradições a respeito da profissão. Nesse sentido, rever termos e ideias da profissão docente são 

movimentos para reconsiderar nossos lugares e entender nossas atribuições, pois “[...] não 

estamos apenas a falar de palavras, mas também das práticas e políticas que elas transportam 

e sugerem” (NÓVOA, 2009,p. 13). 

Como são vistos estes professores Rambo? Construo algumas possibilidades: o 

professor-herói inatingível (com suas forças e poderes); o professor detentor do conhecimento 

e, no caso dos professores de arte, o professor-superartista. Criar personagens para a imagem 

docente é um processo de construção cultural e política que atende a tradições, crenças e 

jogos de poder, configurando currículos e modelos de ensino. No ambiente do ensino técnico, 

que roupagens estamos vestindo e que sentidos estamos reafirmando? Para refletir sobre 

imagens de professores mitológicos, ou “professores do bem”, trago um recorte de uma das 

imagens postadas por Mônica no fórum de discussão: a transcrição de uma fotografia da ficha 

de avaliaçãodo seu estágio de regência, quando fez Técnico em Magistério, em Porto Velho-

RO: 

 

Técnico em Magistério da Prof.ª Mônica Mitchell, em Porto Velho – RO. Leia-se: 

„A marca de suas aulas foi o „O REAL‟. Ao trabalhar os estados da água 

concretamente, você explorou tudo o que tinha à mão. Ao trabalhar frações 

incentivou a curiosidade das crianças e procurou cultivá-las todo o tempo. A ida à 

base aérea foi muito boa. A sua preocupação para que tudo saísse bem foi notada. O 

seu dom de narrar lendas também não passou despercebido. Tudo o que você fez 

levou a marca do „bem feito‟. Apesar de atender a dois colégios, à família e ao 

„BEM‟ ao mesmo tempo, você soube dividir-se e atender a todas obrigações. 

Conserve esta vontade de superar-se a si mesma sendo hoje ainda melhor do que foi 

ontem.‟ 

 

No contexto do excerto, palavras como “dom”, “bem”, “bem feito”, “obrigações”, 

“melhor” contribuem para a reafirmação de imagens sobre o professorperfeito, mulher ou 

homem de bem. Sugerem um viés controlador do trabalho docente, preso a critérios muito 

próximos deuma cultura militar de limpeza e propagação de uma suposta paz. No mesmo 

caderno de estágio, um dos itens do plano de aula é a “estratégia” – mais uma vez sugerindo 

conotações de força, intervenção, defesa, ameaça e vitória. Que superprofessores são esses 

criados a partir de uma expectativa cultural de higienização, controle, instauração do bem, 
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“[...] sendo hoje, ainda melhor do que ontem?” Ironicamente, a atividade de ensino tratava-se 

de uma visita a uma base aérea.  

Vale a discussão sobre os imaginários dos professores do ensino técnico/profissional 

no âmbito da rede federal. Reduzindo a proposta, sobre imaginários dos professores de arte 

imersos em colegiados multidisciplinares, desde o núcleo propedêutico da formação em nível 

médio aos núcleos técnicos de diversas áreas profissionais. Assim, deslocando-nos dos 

lugares mitológicos de professores detentores do saber e templos do conhecimento, como 

imergimos e resistimos nesse modelo escolar? 

A percepção de si como professor-artista como sujeito inquietante e em constante 

busca poética de representação de si e do seu meio seria mais generoso do que a embalagem 

do professor-herói. Sobre esta analogia de imagens, professor/artista e trabalho docente/arte, 

Guimarães e Guimarães (2011, p. 738) escreveram: 

 

Se considerarmos a poeticidade e fluidez da ação e pesquisa docente, principalmente 

em arte/educação, numa perspectiva construcionista, não linear, poderíamos 

imaginar o professor como um “artista” e o seu trabalho como “arte”. No entanto, 

pensar a noção de professor/artista sob a relação pedagogia/arte revela-se como uma 

armadilha para nós mesmos, pois a atual representação do artista, herança da 

modernidade, ainda carrega resquícios de um sujeito isolado, angustiado, com sua 

genialidade e obra inatingíveis.  

 

A carga simbólica sobre a arte e o artista sobreposta a outra construção imagética do 

professor/mestre/mentor, criando um terceiro sujeito, o professor-artista, nãomuito diferente 

do professor-artífice do século XIX e início do XX, nos leva a pensar nos lugares que estamos 

imersos, de um lado, por escolhas e, de outro, por políticas públicas para a educação – no 

nosso caso, para a educação técnica/profissional. Diferente do sujeito isolado e inatingível, 

somos professores do cotidiano, do plano de aula, do planejamento entre grupos, das 

comissões, dos projetos de pesquisa de extensão, das coordenações de eventos, dentre outras 

tantas atribuições. Somos professores-sujeitos ao mesmo tempo que professores-artistas. 

Desse modo, Ana Rita, em depoimento no fórum, relata: “[...] não sou nem a artista e 

nem a educadora que desejo ser. Ainda estou em processo de artesania”. É na incompletude 

que a Ana Rita se coloca, estendendo essa roupagem a nós, professores da educação 

profissional, sujeitos processuais, assim como nossos processos artístico-pedagógicos. 
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5.4 Onde se encontra o ensino de arte entre os buracos da educação profissional? 

 

A imagem 28 é, sem dúvida, de uma aula de artes visuais. Não há nada que indique 

que se trata de uma aula de arte para alunos da educação profissional e tecnológica. Não 

existem símbolos nas paredes, camisetas, objetos ou equipamentos que nos remetam ao 

universotecnicista de formação destes adolescentes. Não é mais um laboratório com 

máquinas, vidraria, microscópios e estufas. É um ateliê de artes visuais, em que a arte está 

imersa no espaço da aprendizagem e o contexto do lugar pode se imprimir nos objetos 

artísticos produzidos, bem como nas formas de condução dos projetos artístico-pedagógicos. 

 

 
Imagem 28–Postagem no fórum dosalunos dos cursos técnicos da Professora Mônica Mitchell.  

Fonte: Arquivo Ana Rita (2013). 

 

Sobre estes formatos espaciais/institucionais do ensino de arte, surgiram algumas 

perguntas no início da pesquisa em relação à formação de professores para o ensino técnico. 

Voltando às perguntas: “Que outros procedimentos (e empreendimentos) esta modalidade de 

ensino poderia exigir dos professores de artes visuais? É possível investigar a constituição de 

uma cultura profissional do professor de artes visuais neste contexto de ensino e, assim, 

mapear sua diferença? Podem-se evidenciar marcas de uma tecnicidade da formação pela 
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experiência na cultura profissional destas professoras, constituindo-se, assim, sua(s) 

identidade(s)?”  

 

 
Imagem 29 –Alunos do Instituto Federal de Goiás. 

Legenda: Da esquerda para a direita: alunos da Educação de Jovens e Adultos na Modalidade Técnica da 

Prof.ª Mônica Mitchell, no Câmpus Inhumas – IFG; alunos da Educação de Jovens e Adultos na 

Modalidade Técnica da Prof.ª Lídia Leal, no Câmpus Goiânia – IFG; alunos do ensino médio integrado 

ao técnico, em tempo integral, da Prof.ª Ana Rita, no Câmpus Cidade de Goiás – IFG; alunos do ensino 

médio integrado ao técnico, em tempo integral, da Prof.ª Lídia Leal, no Câmpus Uruaçu – IFG, em 

exposição do Projeto de Coleta de Material Reciclado e Reaproveitamento: Desenho e construção de 

Cadeiras e Bancos – IFG.Fonte:Arquivo Mônica Mitchell, Lídia Leal e Ana Rita (2010-2017). 

 

Sendo assim, surge uma nova pergunta: Podemos saberes artísticos e os saberes 

específicos das áreas técncias se arranharem? Há outras imagens para pensar esta e aquelas 

“velhas” questões, como as quatro fotografias da imagem 29, que revelam ações de ensino em 

artes visuais para estudantes da educação profissional – tanto para estudantes da educação de 

jovens e adultos na modalidade técnica, quanto no ensino médio integrado ao técnico em 

tempo integral. Pode-se perceber, nos dois quadrantes superiores, estudantes homens e, em 

sua maioria negros e pardos dos cursos técnicos de panificação e informática, enquanto, nos 

dois quadrantes inferiores, estão estudantes adolescentes de cursos técnicos variados. O ofício 

da arte – e não o da área técnica – está explícito nas imagens, bem como na exibição dos 

trabalhos pelos estudantes em pleno processo criativo.  
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Dessa forma, por que pensar em possíveis especificidades do trabalho docente em 

artes visuais no contexto da educação profissional? Antes de fazer essa pergunta, é necessário 

elaborar outra: Quais as especificidades da docência nessa área, quais projetos públicos as 

reconhecem e de que forma são ofertados? Essas interrogações surgiram da ação reflexiva a 

partir de minha experiência docente, uma vez que pensar meu lugar e problematizar meu 

trabalho têm sido elementos importantes para compreender minha (trans)formação de 

vida/trabalho. As perguntas também aparecem num contexto de alteridade, onde tento me 

entender e me ver no trabalho do outro e vice-versa, sentindo-me parte de um coletivo que se 

forma e experimenta conjuntamente. As indagações direcionadas às quatro professoras do 

IFG foram impulsos iniciais para um recorte de pesquisa, mas que, ao longo dos quatro anos 

de estudo, expandiram-se e se ressignificaram através da observação de outros movimentos 

docentes em arte no câmpus onde atuo, apesar de não haver nenhum colaborador direto na 

minha pesquisa. De certa forma, contaminado pelo processo investigativo e pelas questões 

levantadas, uma vez que estava imerso no campo de investigação, notei que outros 

professores de arte indiretamente faziam parte do objeto de análise, pois aquelas questões da 

pesquisa formavam lentes entre o olho do pesquisador e o campo ativo pesquisado. 

O tom das perguntas iniciais, carregadas de desejos e paixão investigativas, 

vislumbrou, a partir de um lance hipotético, a possível diferença da atuação docente de 

professores de arte no contexto da educação profissional. Insistir na afirmativa poderia lançar 

o risco de estigmatizar ou tecnizar o ensino da arte (ou qualquer outro componente curricular) 

justamente por ser ofertado no âmbito do ensino técnico. Ampliando a reflexão, a experiência 

em ser professor de EBTT aos catedráticos que atuamno ensino médio integrado ao técnico e 

nos demais níveis da educação profissional, mais do que a insistente diferença para o ensino 

da arte, estimula, sobretudo, a experiência da docência multifária – aquela variada ou 

diversificada, de múltiplas espécies, de vários modos.  

Ouvir as professoras colaboradoras me fez voltar às questões que me inquietavam, e 

a impressão que tive neste percurso foi que estava procurando a confirmação daquelas 

primeiras perguntas que insistiam na diferença da docência em arte para a educação 

profissional. Havia uma espécie de resistência em respondê-las, até porque, para elas, o 

problema trazido era novo e mexia com a história de cada uma: “[...] estou preparada para 

atuar neste contexto de ensino?” Ou: Há necessidade de pensar a formação de professores 

para a educação profissional? Suas licenciaturas, como os depoimentos nas entrevistas 

narrativas e no fórum online, não propiciaram a abordagem deste tema. Nesse viés, a questão 

poderia sofrer uma virada:Como estamos nos formando professores de arte, na prática, no 
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contexto da profissão, na educação profissional? Ainda longe de um escopo teórico, 

investigativo e sistematizado que esclareça os arranjos institucionais e pedagógicos da 

educação profissional e tecnológica, talvez estejamos na fase dos experimentos do ensino de 

arte nos institutos federais– o que é, aliás, favorável a todo processo artístico-pedagógico –, 

ainda que isolados em cada câmpus de atuação, embora haja uma rede não-formal de troca de 

experiências em seminários, reuniões de planejamento pedagógico e em nossos eventos 

artísticos, como o Festival de Artes em Goiás e o Encontro de Professores de Arte dos 

Institutos Federais. 

Duzentos anos de tentativas de institucionalização da educação para o trabalhador 

ainda não foram suficientes para a consolidação e o amadurecimento de uma significativa 

instância da educação brasileira. Do Império à Primeira República, foram cem anos de 

experiências na contramão de um conceito de educação: primeiro criavam-se as escolas e 

depois pensavam na formação do professor –será que se pensava? Mais cem anos entre a 

Segunda República e os dias de hoje e não parece termos tido uma agenda séria para estudar a 

formação dos professores para as escolas de formação técnica/profissional. A reformulação 

dessas escolas, em 2008, com a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia – menos de dez anos de novo desenho institucional – inaugura também a 

necessidade que nós, professores, temos de pensar a nossa formação contínua.  

Para isso, a proposta de ensino, pesquisa e extensão dos institutos federais propicia o 

cruzamento de experiências e formações distintas, tais como 1) professores qualificados que 

ingressam na instituição, com mestrado e doutorado; 2) programas de incentivo à qualificação 

profissional; 3) pesquisa e extensão no ensino médio/técnico e superior; 4) plano 

organizacional semelhante às universidades federais; 5) plano de carreira com equivalência 

aos professores das universidades federais; 6) programas de iniciação científica e de docência, 

dentre outros movimentos. Com isso, quero dizer que novas questões sobre os lugares que 

trabalhamos e os enfrentamentos, tanto da nossa formação, quanto da formação discente, são 

rumores presentes no berço de um sistema de ensino que parece ainda não ter saído da 

incubadora. O velho discurso de que “somos uma instituição nova” já dura dez anos. Os 

institutos federais reunirammilhares de professores com experiências diversas, com suas 

histórias de vida, suas pesquisas,assim, surgem novas perguntas e problemas a ser 

investigados. Nestes duzentos anos de escolas formais, talvez seja este o momento mais forte 

da educação profissional e tecnológica do País, da infraestrutura ao alto nível de qualificação 

de seus professores e das respectivas pesquisas.  
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Estamos nos (trans)formando em professores de arte em todos os contextos da 

aprendizagem: na educação infantil, na fundamental, na técnica/profissional, na educação de 

jovens e adultos, nas licenciaturas, nos bacharelados, nas pós-graduações, nas extensões e nos 

espaços não-formais e informais de educação. A agenda da história da educação brasileira 

trouxe um redesenho da educação profissional, em 2008, com a criação dos institutos federais 

edo ensino médio integrado ao técnico em tempo integral. Um formato e um currículo tão 

novos quanto as minhas perguntas sobre a atuação e a formação deste professor. Somos 

afetados, claro, pela aura tecnicista da educação para o trabalho. Mas este é um dos 

privilégios da arte: ser afetada pelo lugar, provocar arranhões na rigidez dos sistemas de 

ensino e ser mediadora da subjetividade, seja ela nas artes visuais, seja na dança, na música, 

no teatro etc.  

Em princípio, o ensino de arte continua se infiltrando e se enraizando, como mostra 

sua história, em diferentes lugares – das antigas academias às oficinas e fábricas – mantendo 

sua flexibilidade e potencial adaptativo como um de seus privilégios epistemológicos. Suas 

matrizes, envolvendo a experiência, os fazeres, os materiais, as perguntas, os incômodos, a 

insurgência, a impermanência, o desafio criativo, sua adaptabilidade e força dialógica, 

preservam-se como meio que dialogae transforma os lugares. Mudam-se as instituições, seus 

arranjos sociais e nossas formas de perceber e habitar este meio.Continua a arte em seus 

movimentos éticos, estéticos e poéticos, cujas rupturas podem modificar tanto os velhos 

quanto os novos lugares de aprendizagem. 
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6 IMPRESSÕES 

 

Cavar entre as camadas de pesquisa me remete a uma arqueologia narrativa, cujo 

exercício remonta uma história artística imersa no diálogo arte/ensino. Assim, ao lhe contar 

essa história, posso inventar outras. E, sem querer, reinventar-me, reposicionar-me como 

professor, ressignificar-me como artista. E, quem sabe, reinventá-lo. 

Há quem dialogue com o mundo pelo gesto, com o corpo, com o grito, com o ruído, 

com o toque. Com a imagem acessei meus mundos. Pelo desenho, principalmente. Em tempos 

de televisão, cinema, revistas e livros de escola, foi se configurando o olhar de quem 

desenhava, recortava, pintava e tinha a “escolinha” como a brincadeira preferida. Algumas 

dessas camadas já foram expostas em outras histórias de infância aqui contadas. Há camadas 

mais recentes a serem cavucadas. Cavar a pesquisa. Cavar a crosta latente que compõe a pele 

da experiência em fazer pesquisa mediada pela experimentação e criação em arte. Encavar a 

pesquisa.  

Ana Rita, Elza Miranda, Lída Leal e Mônica Mitchell, narradoras de histórias 

artísticas e docentes, remontam suas cartografias artístico-educativas outrora encapadas por 

seus currículos Lattes e agora desembaladas pela oralidade, pela escrita e pelas imagens. 

Forma-se um coro de vozes e soma-se à melodia uma quinta voz – a daquele que fazia 

perguntas mas que, no processo, se dissolve no caldo das outras narrativas, com os aromas e 

temperos da colegialidade da docência em arte.  

A motivação para trabalhar com histórias de vidas de professoras de artes visuais 

deu-se no âmbito do processo. Não havia intenção, mas uma tensão investigativa que moldava 

as bases metodológicas que conjugaram arte e escrita, imagem e palavra. Havia de se buscar, 

contudo, amparo em outras experiências das quais a pesquisa em Arte e Cultura Visual 

dialoga – como a Pesquisa Narrativa, por exemplo. 

Dentre dezenas de perguntas no corpo deste trabalho – algumas com respostas, outras 

flutuando e se processando – destaco esta: Como uma investigação em ensino de arte me 

convida a experimentar arte e como essa produção artística se infiltra num problema de 

pesquisa? A resposta está nos riscos da experimentação. Por ser uma pesquisa artística imersa 

na educação das artes visuais, render-se aos jogos, lances, criações, descartes, ajustes e 

decepções significa, ao mesmo tempo, dar-lhe autonomia inventiva para se aproximar da 

“forma possível”. E assim a experimentação se faz estética, sobretudo poética. 

Das várias camadas que compuseram esta narrativa, algumas deixaram-me marcas 

significativas na tentativa de compreender-me como professor/artista/pesquisador no contexto 
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da educação profissional. Olhar para o avesso das histórias das quatro professoras foi também 

uma busca pelos meus próprios avessos. Uma vez perguntei: No ambiente do ensino técnico, 

que roupagens estamos vestindo e que sentidos estamos reafirmando? Para pensar essa 

questão, foi preciso um giro investigativo em narrativas historicamente naturalizadas sobre a 

constituição do ensino público profissional no Brasil. A literatura e a História Cultural como 

fontes de pesquisa provocaram um arejamento no discurso, desvelando avessos de datas, 

nomes e fatos. 

Foi a partir deste giro que percebi que, antes da instituição, no início do século XX, 

da educação profissional no Brasil, havia um movimento latente e abastardo dos registros 

documentais. Compreender os movimentos para a modernização e esteticização da capital 

federal a partir do início do século XIX foi também perceber que ali se iniciava a tessitura da 

roupagem do que hoje denominamos educação profissional.  

Ao escrever sobre essas matrizes da formação e do letramento do trabalhador 

brasileiro, a emoção dissolvida no prazer estético transportava-me para um Brasil colonial 

desengonçado e precário, mas que se arriscava entre as tentativas políticas e sociais para o 

letramento e a instrução popular, mesmo sendo elas rodeadas de ações e argumentos 

misóginos, ordeiros e masculinizados. E então encontro, pela obra de Lilia Moritz Schwarcz, 

com as histórias de vidas dos pais de Lima Barreto, Amália Augusta e João Henriques, cujas 

experiências e enfrentamentos reafirmavam os desejos de inserção social e sobrevivência dos 

filhos e netos de negros em um país que resistiu à abolição da imoralidade do trabalho escravo 

até o último minuto.  

Não restava muito aos descendentes de escravos senão vagar pelas ruas das cidades 

brasileiras em busca de trabalho, abrigo e comida. Para muitos, seria a escola a porta de 

entrada à reintegração social. Como não tinham os acessos e privilégios dos “brancos”, sem 

muita opção, começavam a ocupar as escolas de artes e ofícios, uma vez que o ensino 

secundário e superior propedêuticos abrigavam os privilegiados de dinheiro, títulos e 

padrinhos. 

Como alunos e professores, os negros colorizavam o sistema público de ensino, 

apesar da latente dicotomia herdada do Brasil colonial: trabalho para mulheres e homens 

livres e trabalho para mulheres e homens negros. A imagem dos fazeres manuais ficou 

atrelada muito mais à cor de quem dominava tal ofício do que à sua própria natureza. E assim 

se dividiu em “tarefas para brancos” e “tarefas pra escravos”.  

Esboçava-se, então, um projeto brasileiro de educação para o trabalho, apesar de que 

nossos livros e documentos consideram o ano de 1909, quando se cria as Escolas de 
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Aprendizes Artífices, o marco da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica. Ao recuar cem anos pelas histórias do Brasil, foi possível visualizar alguns 

rastros da educação profissional brasileira e talvez esteja na criação do Colégio das Fábricas, 

em 1809, no Rio de Janeiro, um dos marcos da escola para trabalhadores técnicos, 

considerando que outros movimentos semelhantes aconteceram em outras regiões brasileiras, 

como no Nordeste.  

Somam-se a esses rastros os lugares e trânsitos do ensino do desenho nos currículos 

das escolas, bem como na Academia Imperial de Belas Artes, outrora formadora de 

professores-artistas que atuavam tanto na escola profissional, quanto na propedêutica. Ainda 

no século XIX, a tal Sociedade Propagadora de Belas Artes, que cria e mantém a Academia, 

preservava seu caráter missionário, higienista e de controle do gosto artístico. Responsável 

por um “currículo artístico” no Oitocentos, esta sociedade cumpria um importante movimento 

para formação de artistas que, por sua vez, infiltravam-se nas escolas como professores. E foi 

o ensino do desenho – livre e geométrico – uma das bases para a formação do trabalhador 

especialista num ofício, apesar de seus métodos rígidos e um disciplinamento que se 

confundia entre as vigilâncias religiosa e militar.  

No seio do rigor do ensino do desenho, há de se considerar subversões das cartilhas, 

de estampas e manuais europeus, cujos avessos impulsionaram movimentos significativos 

para a arte e seu ensino no século XX, culminando no que conhecemos como Modernismo. 

Também no início deste século, em meio às vanguardas artísticas e às primeiras experiências 

republicanas, institucionalizava-se a educação profissional por um presidente da República 

munido do desejo de limpar as ruas de “pobres e desvalidos” e inseri-los num modelo de 

moral cristã e comportamento social sanitarista. A colorização da escola profissional 

brasileira a partir de outras tonalidades de pele torna-se mais evidente na medida em que 

negros e mestiços ocupam os bancos das instituições de ensino profissionalizante, tornando-se 

também professores e gestores. Reafirma-se, com essa rede de educação profissional, a 

dicotomia entre escolas para pobres e ricos – uma concepção que reforça o distanciamento 

entre o trabalho da mente e o trabalho do corpo. Uma nova roupagem para a cultura brasileira 

do trabalho, apesar de um corpo velho de herança escravocrata que ridiculariza o trabalho 

manual e enaltece o “intelectual”. 

Cem anos mais tarde, no início do século XXI, criam-se os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, expandindo e interiorizando a educação profissional pública 

brasileira nos níveis médio, superior e na pós-graduação. Junto ao novo modelo, vem a crise 

de identidade. Que instituição somos? Somos universidade? Ainda somos escolas técnicas?  
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Não somos universidades, apesar de estarmos replicando hábitos acadêmicos de 

ensino, pesquisa e extensão aos seus moldes. O projeto da Rede Federal equipara-se aos 

modelos organizacionais das universidades federais, inclusive em seus proventos e planos de 

carreira. Acontece que não tivemos um projeto para pensar o redesenho da educação 

profissional, hoje imerso num modelo de educação configurado na tradição acadêmica da 

educação superior pública brasileira. Isso também me leva a pensar em nossos cursos de 

licenciatura: Qual é a marca do professor, sobretudo do professor de arte, graduado no 

Instituto Federal? Em que medida a sensibilização e a formação para o trabalho estão 

infiltradas nos currículos dos nossos cursos para formação de professores? 

A roupa da universidade não nos é confortável. Ou aperta, ou sobra. Nem mesmo 

somos o avesso dessa indumentária. Em dez anos de projeto, que teve como lema a “dívida 

social” que o governo considerava ter para a recolocação de jovens e adultos no mundo do 

trabalho, ainda não encontramos o conforto de nossosvestidos, calças e camisas. Estamos 

fiando as linhas de nosso tecido, ainda longe de modelar as nossas peças. Nesse contexto, o 

ensino de arte como fios desse tecido vem se colocando e resistindo frente às políticas 

históricas de privilégios aos currículos supostamente tidos como prioritários para um sonho de 

progresso e crescimento econômico – para relembrar as políticas públicas recentes que vêm 

tentando burlar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, que dá a garantia da 

presença e aprendizagem da arte em nossa educação básica. 

Pelos meus avessos e por aqueles das professoras colaboradoras, partilhando seus 

depoimentos em entrevistas narrativas e conversas via fórum online de discussão, foi possível 

provocar algumas questões que incomodavam nossos lugares e nossas concepções para a 

docência em arte no IFG. Começar pelo Currículo Lattes foi a forma mais institucional 

possível para investigar trajetórias formativas até perceber que aquela embalagem docente era 

insuficiente para nos representar e nos posicionarmos como artistas, professores e 

pesquisadores. Assim, a pesquisa se infiltrou nas ideias e procedimentos da Pesquisa 

Narrativa, que considera as nuances dos relatos das experiências de vida como objetos de 

estudo para compreender práticas culturais, políticas e sociais, do particular ao coletivo, e 

vice-versa. 

Quais os avessos do Lattes? O que havia por trás dos registros naqueles documentos? 

Para se chegar às histórias de vidas – ou aos recortes biográficos – foi então preciso o diálogo, 

o corpo a corpo, a troca de olhares, o afeto, a colegialidade, o reconhecimento no outro. Nesse 

sentido, contar as histórias foi um exercício de desmanches, de montagem, de escolhas, de 
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edição, de curadoria, de modelagem para os dois lados: daquele que ouve e daquele que conta, 

considerando que esses dois papéis se confundiam durante as entrevistas narrativas.  

Os fragmentos narrativos, quando confrontados, revelaram semelhanças, 

discordâncias e tensões que puderam friccionar modelos de atuação docente instituídos e, ao 

mesmo tempo, provocar ranhuras em nossas superfícies de professores de arte, apontando 

para alguns caminhos: a) a crise de identidade do professor da Rede Federal de Educação 

Técnica, Científica e Tecnológica; b) as tensões,no seio dessa crise, nos lugares do ensino de 

arte numa rede de educação com tradição tecnicista; c) os possíveis diálogos de nossa 

docência com a história do ensino das “artes e ofícios”; d) a diversidade (cor, classe, gênero) 

na constituição de um corpo discente e docente nos institutos federais; e) a reafirmação da 

colorização da educação profissional neste contexto, frente ao nosso quadro de alunos e 

professores; f) a necessidade de pensar a prática docente em arte no contexto da educação 

para o trabalho, g) a urgência de se investigar a formação docente para a educação 

profissional; h) a colegialidade como elemento indissociável para a formação do professor de 

arte; i) as contaminações que as linguagens artísticas (artes visuais, dança, música e teatro) 

provocam uma nas outras em nossos modelos curriculares; i) a aproximação do trabalho (ou 

experiência) artística com o trabalho docente como ações que se retroalimentam.  

Sobre este último item, é nas ranhuras entre arte e pesquisa que se consegue quebrar 

tradições investigativas para a emergência (ou insurgência) de nossas maneiras de lidar com o 

método. Até que ponto é artístico? Ou até que ponto é investigativo? Dicotomizar nossas 

práticas com essas duas perguntas nos enfraquece ao desconsiderar que o que realizamos é 

artístico-investigativo, e que os pensamentos criativos, poéticos, éticos e políticos constituem 

camadas que se aderem de tal maneira e configuram nosso trabalho como pesquisa artística. 

Precisamos nos entender como artistas, considerando que o trabalho do professor de 

arte, seja no ensino, seja na pesquisa ou extensão, tem o teor do processo criativo, sendo ele 

também um artista “praticante” ou um sujeito artístico. No caso desta pesquisa, o artístico se 

faz investigativo e este último artístico. São um só corpo e integram questões vivenciadas no 

enfrentamento da criação, considerando os riscos da experimentação e a sujeição às 

intempéries do processo. E, assim, palavras-chave foram surgindo pela imersão na criação e, 

por sua vez, constituíram um enredo simbólico e um léxico inerente neste texto. Como 

todoprocesso, as surpresas, os embates e as decepções foram surgindo, pressionando a tomada 

de decisões ou o abandono de procedimentos: de um lado, a técnica artística que não “dava 

certo” e, de outro, a “exclusão” de dados etnográficos em função da necessidade de escolhas e 

recortes.  
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Como superfície única, imagem e palavra aglutinavam-se na experimentação. Em 

que medida o texto foi imagem e imagem foi texto é menos importante que considerá-los nos 

mesmos níveis neste exercício de construção de sentidos. A unicidade foi percebida na 

medida em que o caminho artístico e o investigativo (como se fosse possível separá-los) 

começavam a se confundir. E a me confundir: Estaria eu fazendo pesquisa em poéticas 

visuais? Este poderia ter sido um caminho, caso eu não estivesse imerso em questões da arte e 

seu ensino, vinculado à linha de pesquisa Culturas da Imagem e Processos de Mediação. E 

porque sou professor, artista e pesquisador, entreguei-me aos prazeres e riscos do processo. E 

fui (a)riscando a pesquisa... 

Se me perguntarem o que de melhor tem a minha pesquisa eu diria: o 

(re)conhecimento de si no outro. Pensar o lugar que ocupo como professor de artes visuais no 

Instituto Federal de Goiás foi também refletir sobre que professores queremos ser. 

Professores-artífices poderia ser uma bela roupagem – ou mesmo metáfora – para os 

professores de arte, rememorando assim os esforços e prazeres do fazer e ensinar modos 

artísticos de produção pelas passagens dos séculos XIX e XX, e agora nos arriscando no 

século XXI. O exercício arqueológico de cavar nossa história permite o entendimento e a 

reconfiguração de nossa profissão, contribuindo para nossa constituição identitária e nossa 

diferença nointerior da educação pública. 

Promover as experiências artística e estética no contexto da educação profissional é o 

que nos constitui, dia a dia, professores/artistas/pesquisadores. Nesse sentido, não é por acaso 

que o ensino (ou experiência) do artístico esteve nos currículos da educação profissional 

brasileira desde seus primórdios. Afinal, fazeres manuais e artísticos – ou artes e ofícios – 

brigavam menos que na contemporaneidade. Também não é por acaso que o Instituto Federal 

de Goiás tem uma história artística merecedora de investigação, aliás, muito sedutora. 

Também não é uma coincidência que o IFG realiza o maior festival de artes do Brasil no 

contexto da Rede Federal. Sintomática também é a iniciativa, desde 2016, do encontro anual 

de professores de arte da rede. Há questões e necessidades latentes ardendo em nossas peles, 

coçando e incomodando nosso trabalho docente. Latente também é a questão de nossa 

identidade: Que instituição pretendemos ser, parafraseando Paulo Freire, preservando a 

boniteza da formação profissional de jovens e adultos aliada à formação humana e artística?  

Ainda não nos demos conta desse grande tecido que são os institutos federais, sua 

força e papel social. Tampouco daqueles velhos tecidos, amarelados e marcados, muitas vezes 

tingidos de sangue, que ergueram as paredes das nossas primeiras escolas, calçaram as ruas 

que até hoje pisamos e nos legaram modos especiais manufatureiros, do projeto ao objeto.Das 
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velhas roupas das professoras e professores que nunca tiveram a chance de expor seus 

avessos, mas que ainda servem de moldes aos nossos hábitos e ofícios através da docência. À 

arte, cabe gravar nesta manta gigante as marcas de nossa resistência e imprimir sobre este 

tecido nossas histórias – das verdadeiras às inventadas. Estampar a superfície com os 

desenhos das vidas daqueles que constroem, dia a dia, processos de aprendizagem, 

colorizando e diversificando nossa educação, nossas artes e nossos ofícios.  
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