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A CONTRIBUIÇÃO DE PAULO FREIRE PARA A 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA: SE EM 1960, PAULO 

FREIRE CONSEGUIU ALFABETIZAR TANTOS EM 

TÃO POUCO TEMPO, POR QUE AINDA HOJE O 

BRASIL É O OITAVO PAIS DO MUNDO EM 

NÚMEROS DE ANALFABETOS? 

Weldilene Aparecida da Silva Pires1 

 

 

 

RESUMO 

O presente artigo tem como proposta fazer uma 

interseção teórica entre o trabalho realizado por Paulo 

Freire em 1960, e a realidade atual em alfabetização 

de jovens e adultos. Para tanto, procurou-se entender 

e conhecer os métodos e as concepções Freirianas, 

sua vida e obra, através de revisão bibliográfica. Em 

seguida, traçou-se um paralelo entre a realidade 

vivenciada em 1960 e a contemporaneidade, onde 

foram constatadas grandes mudanças entre alunos, 

professores, ambientes e resultados obtidos. A 

 
1 Licenciatura Plena em Pedagogia, pela faculdade Estácio de Sá. 

Professora da educação Infantil, da Rede municipal de Ensino da 

Estância Turística de Ribeirão Pires. 

Artigo apresentado como requisito parcial para aprovação do Trabalho 

de Conclusão de Curso de       Especialização em Docência no Ensino 

Superior. 
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revisão bibliográfica, contou ainda com obras de Karl 

Marx, Tânia Maria de melo Moura, Miguel Arroyo e 

textos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, traçando-

se o paralelo entre 1960 e a contemporaneidade. 

Palavras-chave: Alfabetização de Adultos. Método. 

Contemporaneidade. 

INTRODUÇÃO 

O interesse em estudar este tema surgiu com 

os debates sobre a Educação de Jovens e Adultos 

promovidos por reportagens apontando que o Brasil é 

o oitavo País do mundo em alfabetização neste 

segmento.  Diante desta temática, o trabalho parte do 

seguinte problema de pesquisa: busca-se os feitos 

por Paulo Freire, em 1960 em Angicos para que se 

trace um paralelo entre o que deu certo naquele 

período e o que não funciona na contemporaneidade. 

A principal finalidade do trabalho é apresentar as 

influências do Autor na Alfabetização de adultos, mas 

busca-se também mostrar as mudanças ocorridas em 

torno deste segmento da Educação ao longo da 

história, e conhecer quem é o sujeito adulto que 

procura dá continuidade aos seus estudos nessa 

fase.  

Sua justificativa, reflete em reconhecer uma 

educação compatível e de qualidade para esse 

público específico. Este artigo tem por objetivo 

apontar algumas características sobre a alfabetização 

de adultos que estejam em consonância com as 
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ideias Freirianas. Ainda que sejam teorias e métodos 

diferenciados em tempo de “nascimento” e em seus 

ideários, argumenta-se que há congruências 

marcantes em suas finalidades que necessitam ser 

apontadas. Destaca-se ainda que Paulo Freire 

representa um dos maiores e mais significativos 

educadores brasileiros. Citado internacionalmente, 

tanto no passado, como no presente, sua pedagogia 

mostra um novo caminho para a relação entre 

educadores e educandos. Provou que é possível 

alfabetizar para responder aos desafios da 

sociedade, neste sentido a educação deve ser um 

instrumento de transformação global do homem e da 

sociedade, tendo como essência a dialogicidade. 

 O presente trabalho iniciará com um resgate 

histórico da vida e obra de Freire, bem como, 

abordará discussões acerca da Alfabetização de 

Jovens e Adultos, traçando um paralelo entre 1960 e 

a realidade vivenciada hoje, tanto por discentes e 

docentes. 

PAULO FREIRE - VIDA E OBRA 

Paulo Reglus Neves Freire nasceu em Recife 

no dia 19 de setembro de 1921, foi alfabetizado pela 

mãe, que o ensina a escrever com pequenos galhos 

de árvores no quintal de casa, “Fui alfabetizado (...) 

com palavras do meu mundo, não do mundo maior 

dos meus pais” (1982 p. 14-15). Na época de 

faculdade, lecionava Língua Portuguesa no Colégio 

Oswaldo Cruz, onde em 1947 assumiu o cargo de 
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diretor de escola. Em seguida foi superintendente do 

setor de educação e cultura do SESI (Serviço Social 

da Indústria), onde teve contato com a educação de 

adultos e trabalhadores, percebendo a carência do 

Brasil em melhorias na educação e alfabetização 

deste segmento da população. Em 1958 firmou-se 

como educador progressista no II Congresso 

Nacional de Educação de adultos no Rio de Janeiro. 

Nos anos sessenta participou do Movimento de 

Cultura Popular (MCP) que foi criado devido à sua 

preocupação com os povos que não traziam posse de 

nada, viviam vidas humildes, com salários inferiores e 

sem condições de obter uma educação. Como base, 

utilizava sua crença na educação libertadora. “A 

libertação autêntica é práxis que implica na ação e na 

reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-

lo”, (1970, p.38). 

 Em 1963 Freire foi encarcerado como traidor 

acusado de atividades subversivas por setenta dias e 

foi forçado a exilar-se, indo inicialmente para a 

Bolívia, daí para Santiago do Chile e depois para 

Genebra. No Chile, onde ficou por quase cinco anos, 

retornou a sua prática pedagógica e escreveu seu 

primeiro livro publicado comercialmente, “Educação 

como Prática de Liberdade” (1967), assim como sua 

obra mais conhecida, “Pedagogia do Oprimido”. Em 

1966, fez conferências e participou de seminários em 

Cuernavaca no México. Em 1967, realizou sua 

primeira visita aos Estados Unidos, a convite de 
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universidades norte-americanas. Mudou-se para 

Genebra, na Suíça, onde foi consultor e professor 

universitário, com liberdade para desenvolver 

experiências fora do país. Levou suas ideias e seu 

método para a Ásia, Oceania, América e, sobretudo 

para a África de língua portuguesa. Em 1979, obteve 

o seu primeiro passaporte brasileiro. Depois de quase 

dezesseis anos de exílio, retornou ao Recife em 1980. 

Seu desafio foi reaprender o pais e resgatar os planos 

que ele havia deixado. Com sua volta ao Brasil passa 

a lecionar na UNICAMP – (Universidade Estadual de 

Campinas) e na Universidade Católica de São Paulo. 

Quando o partido dos trabalhadores assumiu a 

Prefeitura de São Paulo, Freire tornou-se secretário 

da educação e empenhou-se em movimentos de 

alfabetização. Em 1993 teve seu nome em uma das 

indicações ao Prêmio Nobel da Paz. Em 1996 fez sua 

última obra, “Pedagogia da Autonomia” onde 

apresenta propostas de práticas pedagógicas como 

forma de construir a autonomia dos educandos, 

valorizando e respeitando sua cultura e seu acúmulo 

de conhecimentos empíricos junto à sua 

personalidade. 

O mestre que saiu de Recife recebeu mais de 

quarenta e um títulos de Doutor Honoris causa de 

universidades, entre elas Harvard, nos Estados 

Unidos da América, Cambridge e Oxford na 

Inglaterra. Declarado patrono da Educação Brasileira, 

entre vários outros títulos possui os de professor 
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emérito e honorário, distinções e prêmios por todo 

planeta. Constitui-se em uma extraordinária 

referência como educador-pensador. Tornou-se um 

cidadão do mundo com o currículo dedicado a 

liberdade e a assistência social. Em 02 de maio de 

1997, morre deixando um legado de ideias e sonho 

de liberdade. 

MÉTODO DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS 

Segundo Freire, “Ensinar não é transferir 

conhecimento, mais criar as possibilidades para a sua 

produção” (1996, p.25), é com este pensamento que 

ele desenvolve sua “pedagogia”. Não é possível falar 

da compreensão da educação de Paulo Freire sem 

referir-se e deter-se em uma parte intrínseca dela: o 

seu “Método de Alfabetização”. Esse vai além da 

simples alfabetização, propõe e estimula a inserção 

do adulto iletrado no seu contexto social e político, na 

sua realidade, promovendo o despertar para a 

cidadania plena e transformação social, é a leitura da 

palavra, proporcionando a leitura do mundo. De 

acordo com Freire (1987): 

O homem não pode participar 

ativamente na história, na 

sociedade, na transformação da 

realidade se não for ajudado a 

tomar consciência da realidade e 

da sua própria capacidade para 

transformar (...). Ninguém luta 

contra forças que não entende, 
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cuja importância não meça, cujas 

às formas e contornos não 

discirna; (...). Isto é verdade se 

refere ás forças da natureza (...) 

isto também é assim nas forças 

sociais (...). A realidade não pode 

ser modificada se não quando o 

homem descobre que é 

modificável e que ele o pode fazer. 

(Freire, 1987. P. 48). 

Este método é resultado de muitos anos de 

trabalho e reflexões de Freire no campo da educação. 

No processo de aprendizado, o alfabetizando é 

estimulado a articular sílabas, formando palavras, 

extraídas da sua realidade, do seu cotidiano e das 

suas vivências. Nesse sentido, vai além das normas 

metodológicas e linguísticas, propondo aos alunos 

que se apropriem da escrita e da palavra para se 

politizarem, tendo uma visão de totalidade da 

linguagem e do mundo. Este processo estimula a 

alfabetização dos adultos mediante a discussão de 

suas experiências de vida entre si. Freire vai dizer 

ainda, “Estudar não é um ato de consumir ideias, mais 

de criá-las e recriá-las” (1982 p. 09-12). 

Em seu livro “Educação como Prática da 

Liberdade” (1967), Paulo Freire apresenta a 

execução prática do método em cinco fases, são elas: 

levantamento do universo vocabular, escolha das 

palavras selecionadas do universo pesquisado, 

criação de situações existenciais, elaboração de 
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fichas-roteiro e fichas para a decomposição das 

famílias fonéticas. Com base nessas etapas, 

professor e aluno buscam superar uma primeira visão 

crítica do mundo, partindo para transformação do 

contexto vivido. 

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 

CONTEXTO SOCIAL E ECONÔMICO DE 1960 E NA 

CONTEMPORANEIDADE  

Quando Freire ingressou no Movimento de 

Cultura Popular (MCP), foi a sua primeira experiência 

de alfabetização e conscientização de adultos, 

momento este que representou o auge do populismo 

brasileiro e simultaneamente no bojo de uma crise de 

hegemonia política e de aceleração do 

desenvolvimento econômico, na qual perante o 

campo educacional, era aplicada uma “Educação 

Bancária” cuja característica seria tecnicista e 

alienante, à qual lutou contra. Falar sobre algo 

completamente distante da experiência do educando 

é uma das inquietações de crítica do Autor. Na 

educação “bancária”, o educador apenas transmite 

aos educandos conteúdos e informações isolados da 

realidade a qual esses sujeitos se inserem. Essa 

educação transforma a consciência do aluno em um 

pensar mecânico e não reflexivo.  A relação entre os 

sujeitos tem o propósito de causar a ampliação da 

visão de mundo e isso acontece quando a mesma é 

intermediada a favor do diálogo trazendo uma nova 
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visão crítica, com possibilidade de intervenção dos 

sujeitos na sua própria transformação.  

A dialogicidade é uma característica essencial 

da educação libertadora propagada por Freire. 

Através do diálogo, educador e educando se tornam 

sujeitos do processo educacional e os argumentos de 

autoridade de nada mais valem.  Ressaltando que o 

diálogo nos relatos Freirianos, tem início antes 

mesmo da própria ação pedagógica, uma vez que, 

essa interação acontece na busca do conteúdo a ser 

trabalhado. A educação como prática da liberdade 

diferencia-se da simples transmissão de informações 

e vem no sentido de produzir um senso crítico que 

leve o sujeito a entender, reivindicar e se transformar. 

Além disso, a educação libertadora resulta na 

consciência do aluno sobre o mundo em que vive e 

refere-se à ideia de que é preciso existir uma troca 

contínua de conhecimento entre educador e 

educando. 

Em todo homem existe um ímpeto 

criador. O ímpeto de criar nasce da 

inconclusão do homem. A 

educação é mais autêntica, quanto 

mais desenvolve este ímpeto 

ontológico de criar. A educação 

deve ser desinibidora e não 

restritiva. É necessário darmos 

oportunidades para que os 

educadores sejam eles mesmos. 

(FREIRE 2001, p.32) 
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Ao se engajar nos movimentos de cultura e 

educação popular desse período acreditava-se na 

educação como alavanca das mudanças sócio-

políticas, contrapondo-se uma “pedagogia da 

revolução” à “pedagogia do conformismo”. E ninguém 

expressou melhor que Paulo Freire o traço comum de 

todos aqueles movimentos: a força da ideologia, da 

libertação e a confiança no homem como sujeito da 

história. Em concordância, Emília Ferreiro e Ana 

Teberosky em “Psicogênese da Língua Escrita” 

(1999), o conhecimento não se encontra no sujeito, 

tampouco no objeto. Pelo contrário, dá-se pela 

interação ou pelas trocas do sujeito com o objeto, 

onde ambos se transformam. 

A educação é o único caminho 

capaz para transformação humana 

social dos indivíduos, conduzindo-os 

para uma visão crítica, 

conscientizando-os para uma visão 

crítica, conscientizando e 

preparando-os para viverem em 

sociedade e assumindo sua 

cidadania (MARX, 1991, p.27). 

 Contemporaneamente vive-se uma realidade 

onde se estima que a cada dia, dez turmas de 

Educação de Jovens e Adultos são fechadas no país. 

De um lado, gestores públicos reclamam dos altos 

índices de evasão e afirmam ser muito custoso 

manter turmas pequenas, de outro, alunos se 

deparam com cada vez menos opções e desistem. 
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Reverter este quadro pressupõe analisar o modelo 

atual e buscar alternativas condizentes com a 

realidade dos discentes. Os números são alarmantes, 

no entanto, refletem o círculo vicioso em que a 

modalidade ingressou nos últimos anos. 

Paralelamente a isso, incluem-se os mesmos 

procedimentos metodológicos adotados nas décadas 

anteriores que continuam atuantes nas escolas nesta 

modalidade de ensino. Não houve preocupação em 

adaptá-los aos interesses de seus educandos, como 

também, a não valorização dos profissionais da 

educação, expressa na baixa remuneração, às 

precárias condições de trabalho e da formação 

inadequada. Percebemos que na prática ainda há 

muito que se fazer, pois as políticas públicas têm 

garantido apenas o acesso desse público à escola, 

mas não a sua permanência. O motivo principal da 

não continuidade dos estudos corresponde, muitas 

vezes, ao fato da escola não atender as expectativas 

desses sujeitos, mas outro fator que também contribui 

refere-se à forma como as aulas são ministradas após 

um dia de trabalho árduo. Diante desse contexto, 

entendemos a necessidade em se oferecer aulas 

significativas e contextualizadas a realidade dessas 

pessoas para que as mesmas se tornem leitores e 

leitoras do mundo. Vejamos o que Moura (2001) cita 

sobre o assunto: 

As iniciativas e ações que 

ocorrem neste período 
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passam a margem das 

reflexões e decisões acerca 

de um referencial teórico 

para a área (...) essas 

hipóteses podem ser 

confirmadas através do 

comportamento de alguns 

educadores que durante 

muito tempo reagiram à ideia 

de mudar a forma de ensinar 

para crianças adaptando-os 

através de recursos didáticos 

a jovens e adultos. (MOURA, 

2001, p.26). 

Faz-se necessário que a formação dos 

educadores seja específica e continuada para estes 

alunos, visto que possuem uma bagagem social, 

cultural e uma história de vida maior que a de 

crianças. Por estes motivos e tantos outros o material 

didático não deve e não pode ser apenas uma 

adaptação do infantil. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante pesquisas realizadas no decorrer do 

projeto, conclui-se que se faz necessário avançar no 

entendimento da Educação de Jovens e Adultos 

como política de ação, ou seja, entender sua natureza 

de respostas a um conjunto de desigualdades 

persistentes e estruturais não superadas ou mesmo 

alimentadas pelas políticas universais de Educação. 
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A herança legada pelas experiências 

de jovens e adultos inspirados no 

movimento de educação popular não é 

apenas digna de ser lembrada e 

incorporada, quando pensamos em 

políticas e projetos da EJA, mas 

continua tão atual quanto nas origens 

de sua história nas décadas de 50 e 

60, porque a condição social e 

humana de jovens e adultos que , 

inspiraram essas experiências e 

concepções também continua atual 

(...) em tempos de exclusão, miséria, 

desemprego, luta pela terra, pelo teto, 

pelo trabalho, pela vida. Tão atuais 

que não perderam sua radicalidade, 

porque a realidade vivida pelos jovens 

e adultos populares continua 

radicalmente excludente. (ARROYO, 

2001, p.11). 

A partir dessas conclusões recomenda-se que 

sejam feitos cursos regulares de capacitação para os 

profissionais atuantes nas classes da EJA, para que 

os mesmos possam refletir sobre suas práticas e criar 

estratégias para modificar essa prática 

descontextualizada, bem como o investimento por 

parte do município subsidiando materiais didáticos 

para que se possam criar ambientes estimuladores do 

processo da aquisição da leitura e da escrita. Sabe-

se que necessita de uma boa vontade e entusiasmo 

dos professores em assumir este compromisso de 

mudança, para que esse espírito de transformação 

contagie e motive os educandos das classes de 
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jovens e adultos, para que os mesmos também lutem 

para ser partícipes de uma prática educativa coerente 

com a realidade cultural por eles vivenciada. Desta 

forma, os professores devem estar sempre 

atualizando seus conhecimentos e métodos de 

ensino, os alunos devem sentir orgulho e valorizar a 

oportunidade de estudar e ampliar seus 

conhecimentos. À sociedade cabe contribuir não 

discriminando essa modalidade de ensino e nem seus 

alunos. 

Contudo, ressalta-se ainda que o Brasil possui 

grandes índices de analfabetismo devido ás políticas 

públicas e sociais mal estruturadas, falta de interesse 

e estimulo por parte dos alunos, professores 

incapacitados e mal remunerados, infraestrutura 

inadequada das salas de aula, grande diferenciação 

de idade em uma mesma sala, localização ruim dos 

centros de estudos, entre muitas outras causas, torna 

o país o oitavo no mundo em números de analfabetos 

nessa faixa etária. Paulo Freire contribuiu de forma 

singular para a diminuição das disparidades dos 

números de analfabetos adultos, o seu método 

dialógico, problematizador, não é apenas um método 

ou uma teoria pedagógica, mas uma práxis que 

propõe a libertação da opressão que predomina na 

nossa sociedade.  

Finalizando o trabalho compreende-se que 

Paulo Freire contribuiu 
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significativamente com a educação de Jovens e 

Adultos e colaborou com a construção de uma 

Educação que prioriza o desenvolvimento de uma 

consciência reflexiva, crítica e libertadora, 

considerando uma nova relação entre educador e 

educando, entendendo o analfabetismo como um 

problema social. Além disso, enfatiza-se que este 

estudo não se dá por encerrada as discussões em 

torno da Educação de Jovens e Adultos, mas tem o 

caráter de contribuir com a produção científica, um 

exemplar a ser somado, representa um estudo 

bibliográfico capaz de nortear novas pesquisas e, 

sobretudo abrir um leque de possibilidades para 

outras pesquisas sobre a EJA (Educação de Jovens 

e Adultos).  
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ARTE 

Rogerio Martins de Oliveira 

 

 

 

Cabe aqui uma reflexão de CUNHA (2019, pág. 

5) sobre o conceito equivocado da ARTE como algo 

distante para grande número de professores e 

alunos uma vez que segundo esta pesquisadora o 

acesso a ela acontece por “produções televisivas, 

fílmicas, publicitárias, da web, entre outras 

produções culturais, participam ativamente de suas 

vidas, de seus imaginários, mobilizando-os, 

agrupando-os em tribos, criando práticas culturais, 

estilos e modos de ser.”. 

A autora entende que a imagem muitas 

vezes promove questionamentos como 

sexualidade, erotização infantil, etnia, 

consumismo, entre outros assuntos adormecidos, 

além das culturas infantis imagética, etc. Estes 

itens afetam padrões comportamentais e 

identitários: “Modos de viver que vão sendo 

naturalizados e aceitos rapidamente e a escola - e 

nós professoras - fechamos nossos olhos para 

esses universos simbólicos/estéticos e práticas 
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cotidianas das crianças e jovens, nossos/as 

alunos/as.”. 

Ela enfatiza a ausência da Arte 

Contemporânea “vivenciadas pelos alunos” nas 

aulas de arte por não serem vistas com bons olhos 

pelos educadores, até mesmo segundo ela, por 

não compreenderem a sua concepção e explica: 

Arte contemporânea aqui utilizada 

não se refere estritamente ao que é 

produzido em nosso tempo ou a 

alguma modalidade específica de 

produção visual, mas sim aquelas 

produções em Arte que propõem 

questionamentos/ 

descentramentos/ pensamentos 

críticos sobre as diferentes 

produções culturais, entre elas a 

própria Arte, sobre o universo 

visual, político, social e cultural. 

(CUNHA, 2019, pág. 6) 

CUNHA (2019, pág.8) afirma que existem 

investimentos para que a Arte alcance um público 

maior: “inúmeras publicações, grandes eventos 

como as Bienais, marketing cultural das 

exposições, ensino de arte escolar para enfatizar 

artistas/ obras” e até mesmo por meio de 

ilustrações em objetos e utilitários domésticos, mas 

o acesso que temos às imagens cotidianas é muito 

superior ao que temos às produções artísticas. 
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Neste contexto o museu é um ambiente rico 

em informação de diferentes linguagens sobre 

conhecimento e cultura, é sem dúvida um 

instrumento para a transformação do indivíduo. 

Quando a escola proporciona ao aluno uma visita 

a este local o professor deve mostrar domínio da 

ferramenta que tem em mãos, por este motivo é de 

suma importância que o docente tenha participado 

de capacitações sobre o assunto a ser visitado. 

ALVES (2013) realizou estudo junto aos 

educadores sobre a importância da frequência em 

museus na formação do docente, em suas 

palavras: 

O conhecimento de fatos ocorridos, 

pensamentos e os produtos das 

várias sociedades do passado, 

conduzem a uma melhor 

percepção da sociedade de hoje. 

Isso engloba os aspectos 

antropológico, histórico, científico, 

tecnológico, social, político, 

literário, bélico, filosófico e todos os 

outros existentes; e isso não é 

exagero, pessoas que possuem 

essa ‘visão’ constituem uma 

consciência de entendimento de 

mundo mais amplo, característica 

essa que coopera para ser um 

cidadão verdadeiramente pleno. 

(Alves, 2013, pág. 22). 
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Este pesquisador enfatiza que o caminho 

percorrido pela maioria da população para o seu 

crescimento pessoal é a escola, e o desafio dessa 

instituição é fomentar no educando a curiosidade, a 

criticidade, a compreensão de diferentes contextos e 

a prática da sua cidadania; para tanto ela incentiva o 

desenvolvimento da autossuficiência para a 

construção do seu próprio conhecimento. Boa 

parte desta jornada percorrida e mediada pelo 

professor que também foi mediado por um 

professor por meio da interação. 

Para Davis (2005, In. BARIZON, 2011, 

pág.33) desde a sua primeira infância o ser 

humano troca informação com o ambiente ao seu 

redor mediante de estímulos recebidos: objetos, 

sons; por meio da sua percepção e atenção, com o 

passar do tempo a criança ordena diferenças e 

semelhanças e passa a desenvolver o foco naquilo 

que lhe interessa. Durante todo este processo a 

interação se fez presente, mas o agente 

transformador é aquele que age na sua zona de 

desenvolvimento proximal. Provavelmente, assim 

também aconteceu o desenvolvimento profissional 

do educador. 

Enquanto a humanidade busca 

desenvolver-se o seu entorno também se modifica, 

em seu trabalho de pesquisa ALVES, (2013) 
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aponta muitas transformações históricas desde o 

surgimento da escrita até o início da internet. 

Para ele “Apesar de todas as 

mudanças, os museus ainda não 

perderam o seu ‘reinado’ de local 

que proporciona acesso à cultura e 

de grande experiência para 

qualquer pessoa, ao entrar em um 

museu, bem em sua frente está 

para conhecer e admirar parte do 

contexto de uma cultura.” (ALVES, 

2013, pág. 26). 

Como já foi dito neste artigo os museus são 

diferentes em seus acervos, as coleções em 

exposição geral retratam o interesse de pesquisa 

da instituição, muitas delas relatam o assunto 

desde os primórdios até as novidades da era 

contemporânea. Por este motivo, segundo ALVES 

(2013, pág. 26): 

... os museus são ambientes que 

transcendem áreas de 

conhecimentos e épocas, 

descrevendo para o pedagógico, 

um ambiente transdisciplinar de 

valorosa vivência e gerador de 

saberes, consequentemente, uma 

excelente ferramenta para o auxílio 

do desenvolvimento cultural de 

uma pessoa para um cidadão 

pleno. 
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E como o professor é o grande companheiro 

do aluno na busca do saber, ele precisa estar 

familiarizado com o assunto que será observado, 

ter visitado anteriormente a exposição. SOUZA, 

CARVALHO e FORTES (2014, pág.1) afirmam que 

os museus viabilizam a formação dos educadores 

com o intuito de que possam aperfeiçoar sua 

metodologia e didática no momento de utilizarem 

este espaço para formação de seus educandos. 

SOUZA (et al, 2014, pág.22) realizaram 

pesquisa com professores sobre a importância 

deste tipo de curso e apuraram que esta formação 

pode: 

... ampliar o nível de 

aprofundamento para 

compreensão estética do acervo e 

leitura das obras de arte da 

exposição; maior reflexão sobre a 

importância destes tipos de 

atividades e sobre as suas próprias 

práticas docentes; formação 

continuada e autoformação; 

reconhecer uma gama de 

oportunidades de utilização desses 

espaços como recursos didáticos 

complementares ao seus trabalhos 

como professores no âmbito 

escolar; e, por fim, corroborar para 

a formação de novos 

pesquisadores, interessados em 
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investigar questões científicas 

relacionadas a esta área. 

O aprendizado de arte para o professor 

segue a mesma linhagem que para o aluno pela 

observação da obra, a leitura a partir da sua 

experiência, que pode ter iniciado na sua família, 

na comunidade ou apenas na escola; se for este o 

caso o papel do monitor é de ampliar o seu 

repertório com acesso aos espaços artísticos. 

Assim como o ensino da Arte nas escolas a 

formação do professor desta disciplina também 

teve início na década de 90, SILVA E ARAUJO 

(2008 pág. 2) relatam que os primeiros debates 

focavam nas disciplinas necessárias para a sua 

formação acadêmica, depois o currículo escolar o 

currículo escolar que seria aplicado no ensino 

desta disciplina, e contava até mesmo com a 

experiência do educador em áreas sociais, 

escolinhas particulares etc. Desde então a sua 

formação profissional tem se intensificado em 

diversas vertentes. 

Estes autores realizaram pesquisa sobre o 

nível de contribuições acadêmicas para atender a 

necessidade de ampliar a formação cultural do 

professor de arte; constataram que há grande 

volume de produção relevante sobre esta temática. 
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São obras que foram produzidas e 

socializadas por meio de diferentes dispositivos 

acadêmicos: dissertações, artigos, trabalhos de 

conclusão de curso, periódicos e anais de eventos 

científicos. (SILVA E ARAUJO, 2008, pág. 9). No 

entanto, eles ressaltam que: 

Para além dos aspectos 

quantitativos, é necessário 

esclarecer também, que muitos 

aspectos relevantes sobre a 

formação de professores para o 

ensino de artes, ainda são 

silenciados, tais como, a formação 

de arte/educadores que trabalham 

nos movimentos sociais e 

populares (SILVA E ARAUJO, 

2008, pág. 29). 

Muitas são as produções culturais 

originadas por alunos no âmbito escolar nos ramos 

da ARTE e para que este resultado se intensifique 

é necessário que o professor acompanhe as novas 

tendências e tecnologias inerentes à sua disciplina. 

Para CAMPOS, TEIXEIRA E GOELZER (2012) é 

preciso valorizar o fazer do professor como um 

artista “que produz arte e vivencia processos de 

criação, obtendo dessa maneira, maior solidez à 

sua proposta em sala de aula.” 

Estes pesquisadores enfatizam que o 

educador não precisa dominar todas as vertentes 
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da ARTE, mas deve conhecê-las e apresentá-las 

aos seus alunos, nas palavras dos autores: 

O educador deve planejar suas 

aulas fazendo uma interrelação 

com as linguagens vertentes da 

arte, ou seja, teatro dança música, 

e artes visuais. Juntamente com os 

elementos formais, sua 

composição, períodos e 

movimentos a quais pertencem. 

(CAMPOS, TEIXEIRA E 

GOELZER, 2012, S/N) 

Segundo OSTETTO (2011, pág. 128, in 

CAMPOS, TEIXEIRA e GOELZER 2012), a 

formação do professor de Arte está muito além da 

pedagogia, metodologia e didática, ela abrange 

“histórias de vida, crenças valores, afetividade, 

enfim, a subjetividade dos sujeitos implicados”. 

Para o sucesso do trabalho do educador, os 

presentes autores recomendam que o professor 

conheça a realidade em que o seu aluno está 

inserido; e que ao usar a tecnologia 

contemporânea ele tenha planejado a sua aula de 

forma assertiva. 

 

CAMPOS et AL (2012), chamam a atenção 

sobre o professor ser um mediador atento ao 

potencial cognitivo de cada aluno e respeitar sua 

“bagagem cultural” ao mesmo tempo em que 
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fomente a sensibilidade e compreensão para o seu 

entorno social. 

REFERÊNCIAS: 

ALVES Alexandre Lopes. O MUSEU NA 

FORMAÇÃO CULTURAL DO EDUCADOR. 

Trabalho de Conclusão de Curso. Centro 

Universitário Católico Salesiano Auxilium. 

Curso de Pedagogia. Lins / SP. 2013. 

http://www.unisalesiano.edu.br/biblioteca/monogra

fias/56013.pdf. Acesso em 05/08/2019 

BARBOSA, Ane Mae. ARTE EDUCAÇÃO PÓS 

COLONIALISTA NO BRASIL. 

Revista Comunicação e Educação. Jan/abr. São 

Paulo. 1995. 

BARIZON, E. VALIDAÇÃO  DE  UMA  

ESCALA  DE  AUTORREGULAÇÃO  DE 

APRENDIZAGEM ESTATÍSTICA DE 

ESTUDANTES DA TERCEIRA SÉRIE DO 

ENSINO MÉDIO DE SÃO PAULO. Dissertação 

apresentada à Banca Examinadora da 

Universidade Bandeirante de São Paulo, como 

exigência parcial para a obtenção do título de 

Mestre em Educação Matemática. 2011. 

BRASIL Fabio. MARQUES Isabel A. ARTE EM 

QUESTÕES. Editora Cortez. São Paulo. SP. 2014. 

http://www.unisalesiano.edu.br/biblioteca/monografias/56013.pdf.%20%20%20%20Acesso%20em%2005/08/2019
http://www.unisalesiano.edu.br/biblioteca/monografias/56013.pdf.%20%20%20%20Acesso%20em%2005/08/2019
http://www.unisalesiano.edu.br/biblioteca/monografias/56013.pdf.%20%20%20%20Acesso%20em%2005/08/2019


 
 

Rogerio Martins de Oliveira 

TransformarAção, São Paulo, v. 4 n.1, p. 1-34, jan. 2021 

30 

CAMPOS, Josué de. FERRAZ Érika TEIXEIRA de. 

GOELZER Marlene Márcia. ARTE, INFÂNCIA E 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES. Artigo. SEDUC 

– Secretaria de Estado da Educação do Mato 

Grosso do Sul. 2012 http://www2.seduc.mt.gov.br/-

/o-bom-educad-1. Acesso em 12/08/2019. 

CASTANHO, Maria Eugênia L. M. FUNÇÃO 

EDUCACIONAL DA ARTE. ETD – Educação 

Temática Digital. UNICAMP. Campinas. Vol.6. SP. 

2005. 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/et

d/article/view/776/79. Acesso em 18/08/2019 

CANDAU, Vera M. F. COTIDIANO ESCOLAR E 

PRÁTICAS INTERCULTURAIS. Artigo. 

http://www.scielo.br/pdf/cp/v46n161/1980-5314-

cp-46-161-00802. acesso em 03/08/2019. 

CUNHA, Suzana R. V. da. QUESTIONAMENTOS 

DE UMA PROFESSORA DE ARTE SOBRE O 

ENSINO DE ARTE NA CONTEMPORANEIDADE. 

Capítulo 9 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/

193651/001090426.pdf?sequence 

=1&isAllowed=y. Acesso em 12/08/2019 

CURY, Marília Xavier. EDUCAÇÃO EM MUSEUS: 

PANORAMA, DILEMAS E ALGUMAS 

PONDERAÇÕES. Ensino Em Re-Vista, v.20, n.1, 

p.13-28, jan./jun. 2013. 

http://www2.seduc.mt.gov.br/-/o-bom-educad-1.%20Acesso%20em%2012/08/2019
http://www2.seduc.mt.gov.br/-/o-bom-educad-1.%20Acesso%20em%2012/08/2019
http://www2.seduc.mt.gov.br/-/o-bom-educad-1.%20Acesso%20em%2012/08/2019
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/776/79
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/776/79
http://www.scielo.br/pdf/cp/v46n161/1980-5314-cp-46-161-00802.%20acesso%20em%2003/08/2019
http://www.scielo.br/pdf/cp/v46n161/1980-5314-cp-46-161-00802.%20acesso%20em%2003/08/2019
http://www.scielo.br/pdf/cp/v46n161/1980-5314-cp-46-161-00802.%20acesso%20em%2003/08/2019
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/193651/001090426.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/193651/001090426.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/193651/001090426.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 
 

Rogerio Martins de Oliveira 

TransformarAção, São Paulo, v. 4 n.1, p. 1-34, jan. 2021 

31 

file:///C:/Users/User/Downloads/23206-

Texto%20do%20artigo-89485-1-10-20130730.pdf. 

Acesso em 04/08/2019. 

KUPIEC Anne. NEITZEL Adair de Aguiar. 

CARVALHO Carla Carvalho. A MEDIAÇÃO 

CULTURAL E O PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO 

DO HOMEM. Antares: Letras e Humanidades | vol.6 

| n°11 | jan-jun 2014 Programa de Pós graduação em 

Letras, Cultura e Regionalidade Programa de 

Doutorado em Letras ISSN 1984-1921 

file:///C:/Users/User/Downloads/2565-9811-1-

PB.pdf. Acesso em 18/08/2019. 

LOUREIRO. José M. M. LOUREIRO, Maria L DE 

N. MATHEUS. SILVA, Sabrina D. 

MUSEUS, INFORMAÇÃO E CULTURA 

MATERIAL: O DESAFIO DA 

INTERDISCIPLINARIDADE. IX ENANCIB. USP/ 

SP. 2008. 

http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositori

os/bitstream/handle/123456789/10 

27/Museus.pdf?sequence=1. Acesso em 

02/08/2019. 

MARANDINO. Martha. INTERFACES NA 

RELAÇÃO MUSEU-ESCOLA. 

Cad.Cat.Ens.Fís., v. 18, n.1: p.85-100, abr. 2001. 

file:///C:/Users/User/Downloads/6692-20288-1-

PB%20(1).pdf. Acesso em 06/08/2019 

file:///C:/Users/lclim/Documents/Downloads/23206-Texto%20do%20artigo-89485-1-10-20130730.pdf
file:///C:/Users/lclim/Documents/Downloads/23206-Texto%20do%20artigo-89485-1-10-20130730.pdf
file:///C:/Users/lclim/Documents/Downloads/23206-Texto%20do%20artigo-89485-1-10-20130730.pdf
file:///C:/Users/lclim/Documents/Downloads/23206-Texto%20do%20artigo-89485-1-10-20130730.pdf
file:///C:/Users/lclim/Documents/Downloads/2565-9811-1-PB.pdf.%20ACESSO%20EM%2018/08/2019
file:///C:/Users/lclim/Documents/Downloads/2565-9811-1-PB.pdf.%20ACESSO%20EM%2018/08/2019
http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/bitstream/handle/123456789/1027/Museus.pdf?sequence=1
http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/bitstream/handle/123456789/1027/Museus.pdf?sequence=1
http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/bitstream/handle/123456789/1027/Museus.pdf?sequence=1
file:///C:/Users/lclim/Documents/Downloads/6692-20288-1-PB%20(1).pdf
file:///C:/Users/lclim/Documents/Downloads/6692-20288-1-PB%20(1).pdf


 
 

Rogerio Martins de Oliveira 

TransformarAção, São Paulo, v. 4 n.1, p. 1-34, jan. 2021 

32 

MARTINS, Luciana C. A CONSTITUIÇÃO DE 

EDUCAÇÃO EM MUSEUS. Tese apresentada na 

Faculdade de Educação de São Paulo. 2011. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/4813

4/tde-04072011-151245/pt-br.php 

MORAES e BERNADELLI. O BOM EDUCADOR. 

Artigo. SEDUC – Secretaria de Estado da 

Educação do Mato Grosso do Sul. 2017 

http://www2.seduc.mt.gov.br/-/o-bom-educad-1. 

Acesso em 12/08/2019 

OLIVEIRA, Leila Graziela C. O 

DISTANCIAMENTO DO PÚBLICO ADULTO DOS 

MUSEUS NA CIDADE DE SÃO PAULO. Trabalho 

de conclusão de curso. Centro de Estudos Latino-

Americanos de Cultura e Comunicação (CELACC) da 

Universidade de São Paulo (USP). SP. 2015. 

https://paineira.usp.br/celacc/sites/default/files/me

dia/tcc/leila_oliveira_artigo_final_re visado.pdf. 

aceso em 18/08/2019. 

SILVA Araújo Everson Melquiades. ARAÚJO, 

Clarissa Martins de. A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES PARA O ENSINO DE ARTES 

NO BRASIL: QUAL O ESTADO DO 

CONHECIMENTO? 31ª Reunião Anual da ANPED 

– Caxambu – PE. 2008 

SOUSA, Carlos Erick Brito. CARVALHO Neta, 

FORTES Raimunda Nonata O MUSEU COMO 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-04072011-151245/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-04072011-151245/pt-br.php
http://www2.seduc.mt.gov.br/-/o-bom-educad-1
http://www2.seduc.mt.gov.br/-/o-bom-educad-1
http://www2.seduc.mt.gov.br/-/o-bom-educad-1
https://paineira.usp.br/celacc/sites/default/files/media/tcc/leila_oliveira_artigo_final_revisado.pdf.%20aceso%20em%2018/08/2019
https://paineira.usp.br/celacc/sites/default/files/media/tcc/leila_oliveira_artigo_final_revisado.pdf.%20aceso%20em%2018/08/2019
https://paineira.usp.br/celacc/sites/default/files/media/tcc/leila_oliveira_artigo_final_revisado.pdf.%20aceso%20em%2018/08/2019
https://paineira.usp.br/celacc/sites/default/files/media/tcc/leila_oliveira_artigo_final_revisado.pdf.%20aceso%20em%2018/08/2019


 
 

Rogerio Martins de Oliveira 

TransformarAção, São Paulo, v. 4 n.1, p. 1-34, jan. 2021 

33 

ESPAÇO DE CONSTITUIÇÃO DA FORMAÇÃO 

DOCENTE EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA. Atos de 

Pesquisa em Educação - ISSN 1809-0354 

Blumenau, v. 9, n.3, 




