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A proposta deste trabalho é compartilhar descobertas acerca da docência propiciadas por experiências desenvolvidas por 
professores-pesquisadores que trabalham com a formação docente, especialmente, com processos que envolvem e integram a 
formação estética e artística de professores que atuam na Educação Básica, em diferentes espaços educativos. Entram, nesta roda, 
a escola e a universidade, o pesquisador e o professor, a pesquisa e a sala de aula.

O tema escolhido para esta roda não representa novidade quando analisado em suas partes. Afinal, muito já se discute sobre 
a formação continuada de professores, bem como tem sido crescente a produção de pesquisas relacionadas à educação estética 
e aos processos de ensino/aprendizagem da arte. Diferencia-se de outros trabalhos, entretanto, por contar com a produção do 
conhecimento que surge da própria prática educativa, uma vez que os pesquisadores são os professores propositores das abordagens 
relatadas e as conceberam de modo a acolher e potencializar os saberes trazidos/construídos por todos os educadores envolvidos.

Enfatiza-se que a voz do professor está marcada, neste trabalho, não só pelos depoimentos e aproximações dos 
participantes dos grupos formativos aqui caracterizados. Fala o pesquisador que é também professor e nunca deixou de atuar 
na escola básica, que se compreende em constante formação e percebe suas práticas ressignificadas no momento em que as 
compartilha com outros professores.

Destaca-se, ainda, que as pesquisas aqui apresentadas valorizam os processos sensíveis e reflexivos vividos por professores 
em momentos de formação, realizados nos contextos narrados neste trabalho: um curso voltado a professores de arte da Secretaria 
Municipal de Educação de São Paulo, desenvolvido ao longo do ano de 2012, e cursos de formação oferecidos aos professores, 
assistentes e gestores de Educação Infantil das redes municipais de Campinas e de Santana de Parnaíba, também no ano de 2012. 

Trata-se de dois relatos de experiências pautadas em olhares diferenciados e instigantes para a formação profissional docente, 
que se aproximam por se fundamentarem no desenvolvimento da sensibilidade e da imaginação criadora do professor. Trabalhos 
singulares em diversos aspectos, que partilham de princípios teóricos semelhantes e das mesmas concepções de docência, formação 
e experiência, marcados, essencialmente, pelo viés da Arte e pelo desejo de aproximação da Universidade com a Escola Básica.

Buscando ir além da mera comunicação das intervenções realizadas e das realidades constatadas, a roda que aqui se propõe 
tem como objetivo abrir o debate acerca das possibilidades de proposição e de investigação de processos de formação docente que 
envolvam a arte e coloquem no centro o educador, concebido como sujeito em constante aprendizado, capaz de fazer-se e refazer-se 
com base na própria experiência, nos conflitos que advêm de sua práxis e no diálogo estabelecido com seus pares em seu campo 
de trabalho. Partindo desta premissa, a formação necessária ao docente não é aquela que supre apenas as necessidade pontual de 
domínio técnico-didático, mas, sobretudo, a que oferece subsídios para que ele produza conhecimentos genuínos e atue de modo 

Estética da docência: a arte no processo 
de formação sensível do professor 

Luciana Haddad Ferreira
nana_hadd@hotmail.com

Sumaya Mattar
sumayamattar@usp,br
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mais sensível e autoral em sala de aula.

O trabalho contempla também a análise e a relação das experiências estéticas vividas por professores com a sua formação 
profissional, contando, para tanto, com a interlocução de teorias do campo da Educação e da Arte, movimento que gera contrapontos 
e diferentes perspectivas que se complementam e se constituem nesta roda. Se por um lado a análise revela lições, aprendizados e 
pontos a serem ampliados e potencialmente desenvolvidos sobre a educação dos educadores, por outro, torna evidente descobertas, 
reflexões e saberes potentes para a compreensão dos processos de criação artística dos professores.


