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EIXO TEMÁTICO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EJA 

 

RESUMO 

 

A educação pela Arte promove processos que podem conduzir o educando a uma 

relação muito significativa, tanto com sua aprendizagem quanto com sua formação sen-

sível, humanizada e reflexiva. Nessa perspectiva, esse trabalho tem como questão central: 

como a formação continuada para professores de Artes Visuais pode contribuir para o 

reconhecimento identitário e uma formação estética conscientizadora nas aulas de arte da 

EJA?   

Temos como objetivo geral debater a formação continuada de professores de 

Artes Visuais que atuam na Educação de Jovens e Adultos, promovendo reflexões e es-

tratégias que possibilitem uma prática mais conscientizadora e crítica nos momentos de 

apreciação estética na sala de aula.  

Consideramos que grupos de EJA, por sua heterogeneidade, apresentam amplas 

perspectivas de visualidades e referências culturais, distintos de outras modalidades de 

Educação, proporcionando com isso uma ampliada esfera de experiências estéticas, visto 

que as percepções destes estudantes possuem um lastro ligado ao cotidiano, aos históricos 

de vida e a toda herança imagética trazida pela vivência do mundo do trabalho e das 

demais relações sociais que por sua vez, moldam o gosto, a leitura de mundo e a autoper-

cepção. Contudo, mesmo com esses amplos conhecimentos, muitos não se percebem 
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como consumidores e produtores de cultura, assim como a sociedade não os valoriza 

como tal.  

A educação estética pode ser um caminho de abertura para esse reconhecimento, 

considerando que escolha das imagens utilizadas em sala de aula, sendo elas obra de Arte, 

ilustrações de livros, propagandas, entre outras, podem em contato com a sensibilidade e 

a historicidade individual, ampliar ou reduzir as possibilidades de críticas e identificação. 

Não pretendemos considerar que a identidade cultural seja algo hermético e centrado ape-

nas em uma perspectiva de cada sujeito, pois ela se constitui como um elemento mutável 

e em constante transformação. Segundo (Hall, 1987) A identidade torna-se uma “celebra-

ção móvel” formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais so-

mos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeia, sendo assim 

flexível e propulsora de aprendizagens. 

Os estudantes da EJA produzem e consomem cultura, muitas vezes, sem se dar 

conta disso. Historicamente, as referências estéticas apresentadas como adequadas, belas 

e positivas estão ligadas a uma concepção eurocêntricas e condicionadas a padrões elitis-

tas, sem validação com a realidade social e temporal. As imagens de livros, revistas, sites 

e propagandas por muitas décadas produziram uma ideia e um conceito estético direcio-

nado à determinada classe social, padrão de cor e de cultura.  Hernández (2000) diz que 

a importância primordial da cultura visual é mediar o processo de como olhamos e como 

nos olhamos, e contribuir para a produção de mundos. 

Nesse caso, o reforço negativo de sua condição social e de não reconhecimento 

de sua estética, pode implicar em uma formação permeada de lacunas e que não promova 

a crítica e o estímulo, o que se aplica a professores e alunos. Sabendo que para algumas 

classes sociais ou etnias o universo da Arte negou sua aparição por muito tempo, por esse 

motivo uma análise cuidadosa deve ser feita no sentido de repensar tais culturas excluídas 

para que sejam reparadas. 

É preciso que o professor da EJA perceba que as possibilidades expressivas são 

igualmente importantes e culturalmente ricas de sentidos, significados, estética, historici-

dade e identidade. Travando uma conexão sensível entre a relação dos estudantes com a 

Arte, a estética e a interpretação ao longo de suas vidas. Nos momentos de análise das 

obras, a preocupação do educador deve ser voltada ao pensamento da imagem dando vez 

e voz aos olhares e experiências dos educandos. Segundo Fantin (2008) olhar o mundo 

não envolve só a visão, pois o olhar é fruto de uma individualidade que é parte de uma 

história pessoal e única vivida em determinada sociedade, com determinada cultura, numa 
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determinada época, vinculada a determinado momento específico de vida que constroem 

um jeito próprio de ver. 

Percebemos uma lacuna na formação inicial e continuada dos educadores e, es-

pecialmente do arte-educador que atua na EJA, e uma dificuldade de adequação entre 

teoria e prática docente.Como afirma Dantas (2012, p.151) A formação desses profissio-

nais deve atentar para a diversidade da clientela, formada por jovens e adultos trabalha-

dores, as suas peculiaridades, diferenças culturais [...] e em se tratando de Artes Visuais 

e Educação de Jovens e Adultos o panorama torna-se ainda mais complexo.  

Alguns cursos de licenciatura em Arte ainda possuem uma estrutura tecnicista, 

acadêmica e preparatória para a docência no Ensino Fundamental, baseada em oficinas 

de Arte e História da Arte numa visão eurocêntrica. Dessa forma, não dando ao professor 

acesso aos estudos de Cultura Popular, Africana e Indígena, por exemplo, além de não 

preparar para a construção de metodologias que possam atender às especificidades da 

EJA. Junta-se isso ao fato de que professores sem formação específica em Arte ocupam 

o espaço dando aulas da disciplina nas salas da modalidade. 

Outros dados contribuem para a dificuldade no processo de formação estética, 

como a pouca vivência e carência de alguns professores no consumo de bens culturais, 

muitos  não visitam espaços de arte, não produzem artisticamente e não se aprimoram em 

pesquisas no campo das Artes, ainda lidam com a depreciação da disciplina, falta de re-

cursos materiais e as salas multigeracionais.  

Os estudantes da EJA demonstram pouco ou quase nenhuma consciência e va-

lorização da sua própria capacidade criadora. Seguiram modelos prontos na infância, que 

se desconhecem como agentes reflexivos e criativos, o contato com a obra de Arte, a 

apreciação e a fruição é nesse caso um elemento de reação. O professor de Artes Visuais 

pode fazer com que esse estudante reaja e aja em sua forma de ver, analisar, sentir, pensar 

e expressar, passando de uma mera questão do gosto para uma atitude reflexiva no mo-

mento em que se sente respeitado em sua análise, por mais ingênua que possa parecer, é 

a ação da reflexão crítica e do posicionamento que está em jogo.  

O cotidiano dessas pessoas é o grande arcabouço de saberes e vivências estéticas, 

cada um, para a Arte, representa o universo de criação potencial e que para ser acionado 

precisa primeiramente ser descoberto. Assim como, cada educador em sua formação ini-

cial ou continuada, precisa ser redescoberto como mediador e criador. Segundo BAR-

BOSA (2012) Outra importante função da Arte é a complementação da comunicação en-

tre professor-aluno. Existem diálogos possíveis entre a obra, e o cotidiano do estudante, 
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basta um respeito à singularidade das percepções. Segundo CAMPOS (2002) As possibi-

lidades ou capacidades do leitor que executa/interpreta a obra (ou imagem da natureza) 

passa fundamentalmente pelo exercício de vivências na própria execução. . 

A formação continuada  para que os professores de Arte representa a ampliação 

de possibilidades de prática profissional, o estímulo para que se valorizem enquanto au-

tores e mediadores culturais, isso por que em muitas vezes a escola é o único espaço em 

que os estudantes terão acesso a discussões sobre cultura.  A escola pode transformar-se 

em espaço de vivências criativas e de construção de prática e pesquisa estética e crítica, 

dando a Arte o lugar potência para a formação humana, por meio do respeito às subjeti-

vidades, a resistência e a transformação pessoal, assim como  ao professor uma condição 

de agente desse processo. 

 

Apreciação estética. Formação de Professor. Educação de Jovens e Adultos. 
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