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Resumo 

O artigo visa compreender como acontece a docência masculina no Ensino de 
Artes nas escolas públicas de educação básica da cidade do Recife/PE, 
analisando as possibilidades e os limites do magistério exercido pelo gênero 
masculino na prática da educação escolar. Trazemos como campo de pesquisa 
uma observação em escolas públicas, nosso sujeito de pesquisa foram quatro 
Arte/Educadores. A coleta de dados se deu por meio da interpretação 
qualitativa dos dados (MINAYO, 2001), o instrumento de coleta foi entrevista 
semiestruturada divididas em cinco blocos temáticos (MINAYO, 2012). A 
análise de Dados com abordagem qualitativa, centrando o olhar para as 
questões sociais numa perspectiva cultural (FUZZI, 2010). Os resultados 
constituem num alerta para as políticas públicas resgatarem a valorização e 
reconhecimento social destes profissionais, assim como, da efetivação da 
disciplina de Artes nas escolas. 
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Abstract 

The article proposes to understand how it happens to men teaching in arts 
education in public schools of basic education in Recife / PE, analyzing the 
possibilities and limits of the Magisterium exercised by the male in the practice 
of education. We bring as a research field a note in public schools, our research 
subject were four Art / Educators. Data collection was through the qualitative 
interpretation of the data (MINAYO, 2001), the collection was semi-structured 
interview divided into five thematic blocks (MINAYO, 2012). The data analysis 
with qualitative approach, centering look at social issues from a cultural 
perspective (Fuzzi, 2010). The results are a warning to the public policies 
rescue to recovery and social recognition of these professionals, as well as the 
execution of the arts discipline in schools. 
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Introdução 

             O presente artigo busca compreender os desafios que os docentes do 

Gênero Masculino nas Artes enfrentam na sua práxis no Ensino das Artes em 

espaços de educação escolar. Atualmente a docência no Ensino de Artes é 

vivenciada em grande parte pelas mulheres que apesar de não excluir os 

homens que dela fazem parte, não se é percebida tanta importância para tais 

profissionais que muitas vezes não têm seu valor e reconhecimento de atuação 

nas Artes como é percebido nas docentes femininas dentro das escolas. Dessa 

forma, esta pesquisa se justifica pela escassez de maiores discussões sobre os 

espaços de atuação nas escolas para os docentes do Gênero Masculino na 

disciplina de Artes, publicações de artigos que desmistifique os tabus e 

preconceitos existentes na área de Artes e até a ausência de mais profissionais 

homens atuando na educação através das Artes nas escolas públicas da 

cidade de Recife/PE. Primeira motivação partiu de uma identificação pessoal 

do pesquisador Richard Thompson com o tema por sentir as discriminações de 

Gênero por ser Arte/Educador, e também dos questionamentos que surgiram 

no decorrer do Curso de Pedagogia que mesmo prevalecendo a figura feminina 

na nossa própria sala de aula, os homens estão presentes, mesmo sendo 

minoria o que nos motivou a conhecer mais sobre a Docência Masculina nas 

Artes. Apesar de muitos estudos tratarem da abordagem e aspecto do Ensino 

de Artes, poucos enfocam questões do Gênero Masculino no ensino dela e 

suas implicações no contexto da educação. 

            A Lei de Diretrizes e Bases no Brasil garantem o Ensino de Artes desde 

a LDB de 1971, com o nome de educação artística, ainda atividade educativa e 

não como componente curricular e disciplina obrigatória no currículo. Na 

Constituição Federal de 1988 discussões sobre educação quase fizeram que a 

disciplina de Artes fosse retirada do currículo escolar, o que fez com que os 

arte/educadores se reunissem em movimentos e reivindicações para garantir a 

permanência do estudo de Artes nas escolas.  Na LDB de 1996 é que a arte foi 

legitimada como disciplina obrigatória na Educação Básica conforme o 

parágrafo 2° do artigo 26. O Ensino de Artes constituirá componente curricular 

obrigatório nos diversos níveis da educação básica de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos estudantes. A disciplina de Artes no campo da 



3 
 

educação que se tornou obrigatória com o segmento do Ensino de Artes 

plásticas, artes cênicas, dança e música desde 2008 pela Lei Federal 11.769 

(BRASIL, 1996).  

         Outro documento importante para o campo do Ensino de Artes nas 

escolas são os Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes que fortalece o 

campo de elaboração do currículo no ensino fundamental e médio das redes 

públicas e particulares. Nela foram explicitados e fortalecidos estes quatro 

pilares e modalidades artísticas: artes visuais, música, teatro e dança. Ainda o 

PCN de Artes traz como proposta para os arte/educadores adotarem em seus 

trabalhos enquanto docente a metodologia triangular que o trabalho é dividido 

por três eixos norteadores que são: Produzir, Apreciar e Contextualizar, 

(BARBOSA, 2011). 

         Guiado pela problemática de quais os desafios que os professores do 

Gênero Masculino encontram no exercício de sua docência nas Artes? O 

trabalho segue por uma proposta de apontar um paralelo entre teoria e prática 

que refletem e influenciam sobre este professor em atuação no campo do 

ensino nas artes e sua presença na sociedade, assim como, na urgência de 

maiores debates sobre o docente masculino no campo das Artes e suas 

contribuições para a educação básica regular nas escolas e em outros espaços 

que a arte/educação se faça presente. 

         Por se tratar de um campo amplo como a educação para as Artes e por 

não percebemos em nossas visitas de campo nas escolas tantos docentes do 

Gênero Masculino em atuação nesta disciplina, é que pretendemos com esta 

pesquisa problematizar esta realidade e ampliar a discussão sobre o docente 

masculino no campo das Artes na educação básica, assim como, da ausência 

deste profissional nas escolas. Desta forma, os sujeitos de nossa pesquisa 

foram quatro docentes do Gênero Masculino no Ensino das Artes em diversos 

níveis da educação escolar. Nosso pressuposto da ausência de mais 

arte/educadores do Gênero Masculino no exercício da docência em Artes nas 

escolas, os desafios enfrentados e superados, assim como, as perspectivas 

dos professores homens no campo do Ensino de Artes nos motivou a 

pesquisar e compreender melhor esse processo vivenciado por estes 
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profissionais na área da educação básica. Tendo em vista que representações 

de gênero são fortemente impostas socialmente, nos conta Louro: 

Em suas relações sociais, atravessando por diferentes 
discursos, símbolos, representações e práticas, os sujeitos vão 
se construindo como masculinos ou femininos, arranjando e 
desarranjando seus lugares sociais, suas disposições, suas 
formas de ser e de estar no mundo (LOURO, 1997, p. 28). 

                 A relevância social da nossa pesquisa está em dar visibilidade a este 

profissional das escolas públicas da cidade do Recife/PE e da ampliação deste 

tema na academia e na própria escola que os docentes atuam ou deveriam 

atuar. Esta pesquisa partiu dos questionamentos que surgiram no decorrer do 

curso de pedagogia que mesmo prevalecendo à figura feminina na nossa 

própria sala de aula, os homens estão presentes mesmo sendo minoria a 

situação se agrava socialmente na maioria das vezes por esses profissionais 

receberem o rótulo de estarem na área e profissão errada, quando percebidos 

atuando no campo de ensino das artes e em muitos casos, são estigmatizados 

de efeminados. 

Metodologia 

             A metodologia por nós adotada buscará responder através de 

uma análise atual e prática e pelo contexto histórico, do por que da quase 

inexistência da presença do docente masculino no ensino das artes, 

tendo como abordagem a pesquisa qualitativa, centrando o olhar para as 

questões sociais, segundo Minayo (2001, p. 21-22): 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. 
Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de 
realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha 
com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 
não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

                    Os sujeitos da nossa pesquisa foram quatro docentes que atuaram 

ou atuaram na educação básica em Recife/PE, e atualmente também atuam 

em outros espaços de educação como: Ongs, palestrantes de oficinas de artes, 

seminários, cursos de aperfeiçoamento, colônia de férias, espaços de 

recreação e afins.  
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                   Nosso instrumento de coleta contou com entrevistas 

semiestruturadas para os arte/educadores entrevistados. A análise dos dados 

se dará por meio da interpretação qualitativa dos dados. Segundo Fuzzi (2010, 

p. 63): 

 A pesquisa de campo procede à observação de fatos e 
fenômenos exatamente como ocorrem no real, à análise e 
interpretação desses dados, com base numa fundamentação 
teórica consistente, objetivando compreender e explicar o 
problema pesquisado. 

                  Como embasamento para este pesquisa, utilizamos um 

levantamento bibliográfico por meio de livros e artigos que segundo Cajueiro 

(2012, p. 85), Tem por finalidade conhecer as diferentes formas de contribuição 

científica que se realizam determinado assunto ou fenômeno. 

 

Arte, Cultura e Educação 

        Os termos arte e cultura têm sentidos amplos de compreensão, daí a 

necessidade de refletirmos sobre os mesmos a fim de melhor orientar nossa 

análise. Sobre o conceito de arte, alguns autores enfocam que sua utilização é 

universal, independente do lugar ou tempo que ela aconteça. Seu processo 

simplesmente subsiste no sentido social, histórico e cultural da humanidade. 

Segundo Barbosa (2010) Compreender a arte como uma área de 

conhecimento como uma construção social, histórica e cultural é trazer a arte 

para o domínio da cognição. 

           Já a arte sendo vista pelo recorte da cultura, haja vista que nossa 

pesquisa trás a arte numa perspectiva cultural. A cultura também muito 

abordada por diversos autores parte de uma construção coletiva, cujo conceito 

varia em função das contradições sociais que as pessoas utilizam. Podendo 

ser benéfico ao grupo que esteja abordando ou não, de acordo com as 

necessidades de cada grupo social. De acordo com Laraia (2006, p. 63):  

A cultura é um sistema de símbolos e significados que 
compreende categorias ou unidades e regras sobre relações e 
modos de comportamento, o status epistemológico das 
unidades ou coisas culturais não depende da sua 
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observabilidade: mesmo fantasmas e pessoas mortas podem 
ser categorias culturais. 

 

         Compreendemos que existe uma relação direta entre tais conceitos e que 

se relacionam no processo histórico que também integra a educação. Falar de 

artes sem mencionar a cultura é deixar uma lacuna aberta no entendimento 

dos estudantes atentos a receber tais informações dentro da sala de aula. 

Sendo assim, afirma Barbosa (2010, p. 181): 

A arte/educação tem se caracterizado como um campo amplo 
de conhecimento que, durante a sua trajetória histórica e 
socioepistemológica, vem agregando diferentes estudos, os 
quais são frutos de pesquisas científicas na área da arte e seu 
ensino, pesquisas artísticas e da produção de 
conhecimento/saberes, através da prática de ensino 
experimental de arte, na educação escolar e não escolar. 

          Percebemos assim, que a arte na educação escolar está voltada e a 

favor de uma compreensão mais ampla dos estudantes provocando neles uma 

visão de mundo mais crítica. A educação liberal tem seu objetivo não em 

preparar para a vida, mas sim para uma vida nobre e desfrutável. Em relação 

aos comportamentos nas aulas de artes é estimulada uma participação mais 

coletiva na busca de tomadas de decisões e análise de conflitos existentes as 

questões presentes nas relações interpessoais na própria sala de aula, bem 

como, nas questões vivenciadas na sociedade. A separação na educação entre 

cultura e trabalho, um treinamento liberal e um profissional é o reflexo de uma 

diferença social mais fundamental entre a classe trabalhadora e a classe 

desocupada.  

         Os dados coletados e aqui apresentados ajudam a compreender a gama 

de olhares que recaem sobre os docentes do gênero masculino no ensino da 

disciplina de artes nas escolas, além da abordagem multidisciplinar e 

transversal utilizada para tratar da complexidade do fenômeno estudado, 

articulando os diversos conceitos tratados tanto numa perspectiva de ordem 

histórica quanto sociológica. A arte não é um produto exterior nem apenas um 

comportamento externo: É uma atitude do espírito, uma estada da mente. 

Perceber o significado do que está fazendo e se regozijar com ele, isso é arte 

(BARBOSA, 2010). 
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          Nessa perspectiva, este artigo analisa por meio de uma perspectiva 

cultural os arte/educadores homens sobre o exercício da profissão docente nas 

artes. Procuramos compreender ainda, como se dá o seu processo de 

construção, indicando os elementos estruturantes dessas representações de 

gênero construídas historicamente. “A pressão cultural, econômica, histórica e 

social sobre os homens para que representem determinados tipos de papéis, 

em conformidade com o que se espera deles, acontece em igual medida na 

educação” (CARDOSO, 2012, p. 69). 

                 O presente artigo traz uma abordagem sobre as discussões no 

aspecto as representações de gênero designados ao docente masculino no 

exercício de sua profissão como arte/educador em espaços escolares e outros 

que esteja inserido. Os papeis são padrões, mas as regras são parciais e 

arbitrárias. Tendo em vista que uma sociedade estabelece para seus membros 

e que definem seus comportamentos, suas roupas, seu modo de se relacionar 

ou de se portar. Os papéis diferenciam o homem da mulher, dizendo o que 

socialmente é adequado a cada sujeito, é aí que percebemos o quão diferente 

são as representações e as cobranças que são feitas para cada sujeito homem 

ou mulher, construindo cada uma a sua identidade de gênero. Segundo Louro 

(1997, p. 28) 

(...) Tais papéis influenciam muito nas escolhas das profissões 
desses sujeitos; a sociedade impõe que se ocupem espaços 
que condizem a seu gênero, é o que acontece com a docência 
que historicamente sofreu diferentes mudanças em sua 
essência buscando uma comodidade em suas relações sociais. 

 

                A docência em seus primórdios tinha a presença masculina muito 

forte, aqui no Brasil começou pela ordem jesuítica que na colonização vieram 

para a categorização dos índios e permaneceram na formação religiosa 

exemplar até o final do século XVIII.  A partir do século XIX ocorrem 

transformações que permitiram a entrada das mulheres nas salas de aulas. 

Como afirma Louro (1997, p. 95): 

                                      No Brasil é possível identifica algumas transformações sociais 
que, ao longo da segunda metade do século XIX, vão permitir 
não apenas a entrada das mulheres nas salas de aula, mas 
pouco a pouco, o seu predomínio como docentes. 
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                                       Por terem o dever de educar os filhos, é que se deu o papel na 

docência contribuindo com a feminilização, esse cuidar e educar, dar a 

mulher um amplo espaço dentro das instituições de ensino, elas 

organizam e ocupa o espaço, elas são as professoras, a atividade escolar 

é marcada pelo cuidado, pela vigilância e pela educação, tarefas 

tradicionalmente feminina.  

                                       São essas visões e perspectivas que contribuem e fazem muitas 

vezes com que a presença do homem em nossa hipótese, nos dias de 

hoje, seja escassa e complicada para o contexto da educação e, 

sobretudo no ensino das artes, aumentando assim um estigma criado 

através dos tempos pela sociedade ao docente masculino, entretanto é 

possível apenas que esse profissional tenha que se sobressair na sua 

formação para não se tornarem um corpo estranho, por que quando está 

em um espaço que predomina a presença feminina é natural que haja 

questionamentos a cerca da sua capacidade e da sua orientação sexual. 

Para (RABELO, 2013, p. 913) afirma que: 

                                      Mesmo com tais preconceitos, os homens não perdem a 
masculinidade nessas ocupações, muitas vezes despistando 
as representações populares. Por ex. mostrando que não são 
homossexuais, nem pedófilos, nem sem jeito para docência, e 
a outras vezes reafirmando algumas dessas representações. 

                                    É por isso que há uma dificuldade em se contratar docente 

masculino na educação, são esses pensamentos que norteiam e 

perseguem esse profissional, sem importar a sua capacidade e a sua 

formação, para exercer a função de docente masculino é tão qualificado 

quanto a docente feminina. 

                                      E quando se trata do exercício da docência masculina no ensino 

das artes, é que percebemos os olhares de desconfiança e preconceito 

sobre este profissional principalmente no que tange sua sexualidade. 

Gênero e Docência Masculina 

A discriminação por razões de gênero é real e tem sido muito discutida 

na atualidade. A violência de gênero continua sendo um flagelo que não 
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termina. “A sexualidade não pode ser reduzida a categorias de gênero e deve 

ser entendida em seus próprios termos” (CONNELL, 2015). A disparidade 

salarial no caso dos gêneros ainda é uma realidade, apesar de já terem mais 

acesso à educação formal às mulheres que por muitos anos foi negado o seu 

acesso. Além disso, o gênero feminino segue como as maiores responsáveis 

pelos cuidados dos filhos, idosos e dependentes em contraposição ao gênero 

masculino que se faz sofrer tal discriminação. Portanto, gênero segundo 

Miranda afirma que: 

Não se poderia deixar de abordar o movimento feminista, que vem 
contribuindo com suas produções teóricas a respeito do conceito de 
gênero (estudo sobre as mulheres, gênero como sinônimo de 
“mulheres” e gênero como categoria relacional), uma vez que tanto 
na Europa como na América do norte esse conceito surgiu primeiro 
dentro do movimento feminista para depois entrar para a academia, 
enquanto aqui no Brasil ele já surge concomitante à militância 
feminista e à produção acadêmica (HEILBORN e SORJ, 1999, apud 
MIRANDA, 2011, p. 30). 

 

Ainda no quesito da definição de gênero, segundo Connell que também trata 

deste tema em suas publicações e pesquisa o caracteriza como: 

Em seu uso mais comum, então, o termo “gênero” significa, a 
diferença cultural entre mulheres e homens, baseada na divisão entre 
fêmeas e machos. (...) A vida humana não se divide apenas em duas 
esferas, nem o caráter humano se divide apenas em dois tipos. 
Nossas imagens de gênero são quase sempre dicotômicas, mas a 
realidade não o é (CONNELL, 2015, p. 46). 

 

Gênero segundo Louro se constitui como: 

O gênero se constitui com ou sobre corpos sexuados, ou seja, não é 
negada a biologia, mas deliberadamente a construção social e 
histórica produzida sobre as características biologias. (...) As 
desigualdades precisariam ser buscadas não nas diferenças 
biológicas (se é que mesmo essas podem ser compreendidas fora de 
sua constituição social), mas sim nos arranjos sociais, na história nas 
condições de acesso aos recursos da sociedade nas formas de 
representação. (...) É no ambiente das relações sociais que se 
constroem os gêneros (LOURO, 2014, p. 26). 

 

                      Já com intensas discussões no Brasil no final dos anos 80 que no 

início timidamente, depois mais amplamente abordado, feministas passarão a 

utilizar o termo “gênero” ainda com mais força e empoderamento. A pretensão 

é então entender o gênero como constituinte das identidades dos sujeitos. 
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Entendendo, que os sujeitos também se identificam social e historicamente 

como masculinos e femininos e assim constroem suas identidades de gênero.                   

A igualdade é um conceito político que supõe a diferença, no entanto, a 

construção de gênero também se faz por meio de sua desconstrução. “A 

desvinculação entre masculinidade e homem e entre feminilidade e mulher, ou 

seja, o gênero está nas coisas, e não apenas nas pessoas”. (MIRANDA, 2011). 

(...) O gênero, como outras estruturas sociais, é multidimensional. 
Não diz respeito apenas à identidade, nem apenas ao trabalho, nem 
apenas ao poder, nem apenas à sexualidade, mas a tudo isso ao 
mesmo tempo (CONNELL, 2015, p. 49). 

                         Diante de tantos e aflorados debates sobre gênero, 

percebemos que a temática abordada na educação básica ainda é recente e 

pouco discutida em muitas salas de aulas por inúmeros motivos e razões que 

podem ir desde o desconhecimento do assunto por parte da escola e dos 

professores como no temor de como os pais que se isentam muitas vezes da 

participação dos filhos na escola iriam encarar tais assuntos abordados pelos 

alunos em seus lares. 

A ideia básica da diferença entre sexo e gênero é que você, o 
indivíduo nasce do sexo masculino ou feminino, fisiologicamente 
falando, enquanto o gênero está relacionado às atribuições que cada 
sociedade impõem ao homem ou à mulher por meio da cultura 
(MIRANDA, 2011, p. 34). 

                         Ainda no que tange as discussões sobre construções 

identitárias. “Os sujeitos também se identificam, social e historicamente, como 

masculinos e femininos e assim constroem suas identidades de gênero” 

(LOURO, 2014). “Acima de tudo o gênero é uma questão de relações sociais 

dentro das quais indivíduos e grupos atuam” (CONNELL, 2015). 

A pressão cultural, econômica, histórica e social sobre os homens 
para que representem determinados tipos de papeis, em 
conformidade com o que se espera deles, acontece em igual medida 
na educação (CARDOSO, 2012, UFMG, p. 69) 

                         Passado pela perspectiva de entendimento de gênero abordado 

por diversos autores, verificamos agora o que muitos deles refletem sobre as 

influências de gênero e da atuação docente masculina na educação básica. 

Buscando compreender sempre o porquê do desequilíbrio da presença de 

homens em relação às mulheres nas escolas, tendo em vista, da importância e 

do equilibro dos dois no ensino e na educação. “Os homens têm certa 
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preferência em assumir espaços ainda demarcados para a vivência de suas 

masculinidades” (CARDOSO, 2012).  

Uma explicação para a menor presença dos homens na educação 
infantil é o fato de esta ser a etapa de menor prestígio social e 
econômico de todas as etapas do ensino, e, portanto, a menos 
atrativa, embora seja pouco atrativa para mulheres (CARDOSO, 
2012, UFMG, p. 58). 

 

 

Resultados e Análises 

              Procurando identificar as especificidades deste processo nos 

professores entrevistados por meio da análise de suas verbalizações, focamos 

as suas falas seguindo as etapas da entrevista semiestruturada que se dividiu 

em cinco blocos temáticos como: (1°) Concepções de Artes e Arte/Educação, 

(2°) Processo no Ensino e Aprendizagem de Artes na Escola, (3°) Desafios e 

perspectivas do Docente Masculino nas Artes, (4°) O Gênero como interface na 

Educação, (5°) A importância Social da Profissão Docente. Abordaremos a 

seguir as falas/respostas dos quatro arte/educadores, onde cada P significando 

Professor dividido em sequência de números como: 1, 2, 3, 4 representando as 

respectivas respostas de cada sujeito pesquisado.  

Educação para as Artes na perspectiva desses docentes 

A partir das entrevistas realizadas com os participantes, percebemos 

que o entendimento de Arte/Educação, a mesma é vista como ferramenta 

didática da aprendizagem humana, assim como, em acrescentar valores nas 

lacunas deixados apenas pela educação formal em sala de aula. Em 

resignificar, criticar e refletir conhecimentos impostos na escola e os modos de 

compreensão sobre o Ensino de Artes. Vejamos o que fala os depoentes sobre 

Arte/Educação nos depoimentos a seguir: 

P1-"É toda expressão artística cultural que mobilize qualifique o 
cidadão que está em construção. Então, arte/educação é o 
transformar de qualquer linguagem artística na ferramenta 
didática da aprendizagem humana de melhoria de vida, da 
qualidade do ser e do processo formativo contínuo". 

P2-"Arte/educação é você tentar fazer com que a arte possa se 
ajustar algumas lacunas que a educação trás e que anos atrás 
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vive se repetindo como se fosse uma coisa negativa, de 
escória e que na verdade arte é muito mais rica do que 
possamos pensar. Então, arte/educação são duas categorias 
que elas estão interligadas e elas não têm como se 
desassociar porque quem gosta de arte gosta de educação e 
quem gosta de educação gosta de arte". 

P3-"Em síntese, o que eu entendo por arte/educação, eu 
entendo como uma produção humana que pode ter uma visão 
empírica e/ou científica destinada a produção de produtos 
estéticos. Estes produtos, vão estar vinculados a beleza e a 
feiura e tem o intuito de fornecer a humanidade possibilidades 
de criticar a realidade e de fazer com que as vivências 
humanas sejam mais humanizadas. Atualmente após a visão 
pós-moderna, não dar para fazer arte sem reflexão e sem o 
intuito de um protagonismo. A arte ela começou tendo uma 
visão técnica, depois ela se enquadra numa visão vinculada a 
expressão e depois ela entende que a técnica, a expressão e o 
conhecimento têm que está atrelados". 

P4-"Arte/educação não é a prática de ensinar, mas seria a 
epistemologia da arte, ou seja, os modos de compreensão, de 
investigação sobre o ensino de arte. Seria a ciência da arte. 
Isso seria arte/educação. E a prática de ensinar arte, é o que a 
gente chama de ensino de artes". 

Em consonância com os relatos dos nossos entrevistados no que diz respeito 

arte/educação de acordo com Barbosa (2010, p. 161):  

A arte/educação tem se caracterizado como um campo amplo de 
conhecimento que, durante a sua trajetória histórica e 
socioepistemológica, vem agregando diferentes estudos, os quais são 
frutos de pesquisas científicas na área da arte e seu ensino, 
pesquisas artísticas e da produção de conhecimento e saberes, 
através da prática de ensino experimental de arte, na educação 
escolar e não escolar.  

Dessa forma esses arte/educadores trabalham com a arte numa 

perspectiva de transformação social vista seu interesse e implantação em sala 

de aula com seus alunos. 

O homem na docência da disciplina de Artes 

Um olhar percebido pelas entrevistas realizadas e um dos pontos mais 

interessantes da pesquisa foi ter observado que nas percepções dos 

entrevistados a questão do gênero masculino na prática docente e no trabalho 

de Artes com os estudantes não é relevante, ou seja, na percepção dos 

depoentes é indiferente ser homem ou ser mulher, ou mesmo ter um jeito 

masculino ou feminino para trabalhar com arte/educação na escola. No que 

concerne ao fenômeno citado acima, os participantes disseram: 
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P1- "Primeiro porque historicamente foi se pensado a 
pedagogia não para homem e sim como coisa de mulher. 
Porque a educação infantil também é um símbolo é um 
arquétipo é uma compensação da ausência da mãe na 
educação infantil no geral, né? Então, por isso que tem esta 
resistência do mundo masculino além do próprio machismo né? 
Porque eu digo que eu sou feminino e masculino porque eu 
nasci de um homem e de uma mulher, então, eu sou isso". 

P2- "Perpassa pela questão de gênero, isso é muito forte, e a 
nossa cultura ela é machista, ela é homofóbica e isso dificulta 
que o homem ele perpasse por alguns caminhos de gênero 
feminino como também algumas mulheres passe para o gênero 
masculino e assim sucessivamente. Porque como a nossa 
cultura ela é machista e homofóbica, então, ela é tendenciosa e 
isto já está enraizado na nossa ideologia, não tem como 
desenraizar a gente está tentando, mas vai ter que pensar por 
muitos processos, então isso dificulta com que o homem seja 
educado". 

P3- "A formação do pedagogo ela habilita e eu estou 
trabalhando no ensino superior desde 2011 trabalhando com a 
formação de pedagogos para a sala de aula em artes. 
Atualmente, a gente tem uma resistência muito menor. Mas ela 
está basicamente tríade do preconceito que é baseada no 
machismo, no eurocentrismo e no excesso de fundamentalismo 
religioso. O machismo ele determina a posição dos professores 
dentro das disciplinas, e do mesmo modo na educação física 
para as alunas é sugerido os exercícios de flexibilidade e de 
leveza e para os homens o de força e potência. Nas disciplinas 
da grade curricular a gente vai ter para os professores homens 
matérias que são mais exatas, que trabalham viver uma rigidez 
e uma sensatez. As outras que vão trabalhar com a 
sensibilidade, com a subjetividade, com as questões do sentir 
elas serão determinantes para as mulheres. O que acontece 
hoje é a quebra de paradigmas depois da revolução sexual e 
nós temos muitos professores do sexo biológico masculino, da 
orientação sexual heterossexual e de um papel social 
masculino lecionando o ensino de artes por entenderem que 
tem uma mágica e um poder desbravador e transformador no 
ensino de artes". 

P4- "Acho que é uma construção histórica, na realidade o 
magistério não era uma profissão feminina, o magistério é uma 
profissão masculina. Então, quem era o professor inclusive das 
séries iniciais, dos anos iniciais da escolarização não eram 
mulheres, eram homem. Por isso que era uma profissão de 
bastante status era uma profissão que recebia bem. Não é? O 
que é que vai acontecer na realidade é a proletarização do 
trabalho docente". 
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Diante da abordagem realizada sobre este quesito diz Louro (2014, p. 99): 

No Brasil é possível identificar algumas transformações sociais que, 

ao longo da segunda metade do século XIX, vão permitir não apenas 

a entrada das mulheres nas salas de aula, mas, pouco a pouco, o seu 

predomínio como docentes.  

Destacamos que para estes docentes não existe nenhum impedimento e 

dificuldades em trabalhar com Artes nas escolas, pois o fazer artístico não 

estar na dependência da construção de gênero ao se tratar da educação. 

A contribuição do arte/educador para melhorar o cenário atual na 

educação para as Artes 

Para melhoria deste campo de saber que são as Artes nas escolas, foi 

percebido sugestões como na extinção da forma que as bancas são 

enfileiradas são organizadas dentro da sala onde seriam postas em 

semicírculos o que facilitaria um ambiente com um diálogo mais próximo e 

direto entre colegas de classe, discentes e docentes. A busca da criatividade 

por parte do professorado para os momentos enfrentados de adversidade e 

dificuldades encontradas na comunidade escolar. E a formação continuada 

através de cursos, palestras e eventos onde as Artes na educação sejam 

amplamente discutidas. A respeito dessa premissa, os professores declaram: 

P1- "Olhe eu tenho uma visão muito radical. Primeiro, por mim, 
acabaria com o espaço físico da escola. Só ficaria no máximo a 
parte administrativa. Eu tive uma experiência de estar lá em 
Lisboa conheci as escolas de referências, Paulo Freire já citava 
isso, a pedagogia do Baobá já fala essa expectativa de os 
muros serem imaginários das escolas e a própria filosofia 
grega. As aulas eram embaixo de árvores, em cima de pedras, 
em cima das montanhas. Então, a gente precisa primeiro tirar 
esta forma quadrática de ser. Segundo, eu garantir o mínimo 
de estrutura física, de materiais e considerar que esta estrutura 
deve ser uma demanda do professorado. Mas já tem uma 
tendência sempre em se chegar assim: os livros são esses, 
não se tem este olhar para o coletivo de deixar a vontade para 
se consultar o professor. Tipo: você gostaria de trabalhar quais 
livros?". 

P2- "É ser criativo em renovação constante e lidar com todas 
as situações e se o plano A não funciona tem que partir para o 
B, C o D é fazer, é vim para fazer valer sua tarefa de casa". 

P3- "O arte/educador deve instigar os alunos a gostar de arte 
fazer com que os alunos consigam entender a mágica e o 
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ensino das artes e fomentar nos espaços que ele está a 
necessidade de trazer o máximo de professores que tenham 
formulações específicas nas suas diversas linguagens. Do 
mesmo modo, ele tem que buscar em nível sindical, em nível 
governamental uma construção de um mercado de trabalho 
mais qualificado para esses professores evitando que muitos 
deles saiam das áreas da licenciatura e migrem para a área de 
bacharelado ou para outras áreas pelo fato de não terem 
espaço no mercado". 

P4- "É formação para este ensino. Não existe tradição na 
formação dos professores dos anos iniciais para ensinar artes 
nas escolas. Eu acabei de dar um curso de especialização 
sobre ensino de arte na educação infantil, e as professoras me 
disseram que ficaram impressionadas com as coisas que eu 
disse por que tudo era novidade e elas me disseram que elas 
não ensinavam arte como eu estava explicando ou dizendo, 
porque elas não tiveram na formação delas. Porque nem na 
formação continuada elas têm. Então, hoje o grande entrave 
para o ensino de artes é a formação dos professores, ou seja, 
preparar o professor para este ensino". 

Através dos relatos apresentados, afirma Louro (2014, p. 39): 

Ao aceitarmos que a construção do gênero é histórica e se faz 
incessantemente, estamos entendendo que as relações entre 
homens e mulheres, os discursos e as representações dessas 
relações estão em constante mudança. Isso supõe que as 
identidades de gênero estão continuamente se transformando. 

Dessa forma, estes relatos nos mostra que independente da construção 

de gênero existente socialmente e vivenciado nas escolas, os arte/educadores 

clamam por uma formação que garanta a continuidade de suas atividades 

propostas. 

A relação ente Artes e Gênero: Reflexo na prática docente  

Estas questões de Gênero estão presentes no que tange a prática 

docente dos nossos sujeitos que trazem que as construções de gênero 

compõem o elemento artístico. Para o professor arte não tem gênero e não tem 

sexo. Contudo, destacamos que os estudantes desses docentes sentem uma 

diferença de gênero clara quando confrontados a participar de uma atividade 

pedagógica que envolva diferentes linguagens artísticas como, por exemplo, o 

teatro. O que percebemos é que as questões de gênero não são negadas 

pelos professores, mas que qualquer profissional e de qualquer gênero que se 

comprometa em desenvolver um bom trabalho dentro do campo das artes não 

importa o gênero, o acolhimento existe. Sobre isso os professores declaram:  
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P1- "Claro que existe primeiro é grande desafiador porque 
imagine eu um ser da construção de gênero masculino, da 
opção sexual heterogêneo e trabalhar com crianças e 
adolescentes em situação de rua onde a sexualidade é 
deturpada onde existe um desrespeito constante. E, por 
exemplo, eu trabalhar algo que historicamente é feminino que é 
o trabalhar a dança, a sensibilidade do corpo, o toque a partir 
da arte. O afetivo, porque o afetivo é negado para o sexo 
masculino, para o macho só não é negado o pênis dentro de 
uma vagina e ponto. E eu não sou só isso, isso pode até me 
compor, mas eu não sou só isso eu também sou choro, sou 
arrepio pelas coisas boas que acontecem na vida. Então, a 
construção de gênero ela essencialmente compõem o 
elemento artístico, porque a arte não tem gênero, não tem 
sexo". 

P2- "O gênero sempre vai existir né? Até porque há a questão 
de sensível que é transformado em sublime. Então, o gênero 
ele independente de homem ou mulher, de ele ser LGBT ou 
não, esse gênero vem mais como sensibilidade eu vejo o 
gênero empregado na sensibilidade e não nos papeis de 
identidades. A pessoa ela é sensível as artes porque você 
pode ser do gênero masculino, feminino, ser hétero, ser LGBT, 
mas você pode não ter essa sensibilidade para as artes. Então, 
arte independente do gênero. Eu acho que artes está muito 
mais no ser". 

P3- "Existe, a relação ela é contínua. As artes eram do campo 
do sentir no processo estético e quem se dava ao direito do 
sentir eram as mulheres e os homossexuais. Então, o campo 
das artes ela é um campo perpassado inicialmente por homens 
livres sejam eles homossexuais ou heterossexuais 
emancipados do sistema machista ou por mulheres que eram 
também oprimidas. Geralmente, as sociedades quando são 
oprimidas elas desenvolvem processos artísticos qualificados e 
geralmente as pessoas que são oprimidas elas desenvolvem 
as estratégias de mudança e transformações. Quando o 
gênero vem entrar na arte, é justamente quando seres de 
categorias de gênero oprimidos a saber: os  homoafetivos, os 
homens heterossexuais emancipados, ou seja, aqueles que 
não se deixam alienar pelo machismo e pelas vinculações 
judaicos cristãos juntamente com as mulheres. São categorias 
que são invisibilizados, ridicularizadas dentro da 
heteronormatividade e vão para as artes para lutar pelos seus 
interesses e pela redefinição de paradigmas. Então, no ensino 
de artes o gênero vai estar de maneira concomitante e você vai 
ver muitos  professores em artes do sexo masculino com 
características ou heterossexuais emancipados ou 
homossexuais emancipados também". 

P4- "A questão de gênero está imprecada em tudo né? Na 
verdade a arte da tradição ela é uma arte masculina, ela é uma 
arte branca, norte-americana e europeia. Então, nesse sentido 
a gente subverte as lógicas por quê? A arte ela não é gay. A 
arte não é do negro. A arte não é do pobre. Então, a gente tem 
que produzir outro tipo de arte". 
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A respeito dessa premissa afirma Louro (2014, p. 45): 

Homens e mulheres certamente não são construídos apenas através 
de mecanismos de repressão ou censura, eles e elas se fazem 
também através de práticas e relações que instituem gestos, modos 
de ser e de estar no mundo, formas de falar e de agir, condutas e 
posturas apropriadas (e, usualmente, diversas). Os gêneros se 
produzem, portanto, nas e pelas relações de poder. (LOURO, 2014, 
p. 45). 

Entendido que existem fortes relações de poder através dos gêneros. 

Pelos depoentes percebemos uma liberdade de expressão de gêneros não 

rígidos, que permitem a experimentação sem tabus de todos os estudantes 

pelas atividades propostas dentro da sala de aula.  

Ser homem no Ensino das Artes 

O que é visto é um grande desafio destes homens docentes nas artes 

que se deparam com relações de gênero estabelecidas dentro da sala de aula 

onde se observa uma diferença clara do que é trazido como papeis de homens 

e mulheres pelos alunos. Romper com esses paradigmas já impregnados, é 

vivenciar um ensino de artes que esteja disponível para o ser humano em sua 

plenitude e que necessite de mudanças, transformações e reflexões acerca dos 

paradigmas dominantes onde a educação para as artes se faz presente para 

influenciar nesta mudança. As falas que seguem ilustram esse sentimento: 

P1- "É uma das coisas mais desafiadoras do mundo, porque 
primeiro tem relações sociais estabelecidas que seja mais forte 
do que qualquer lei constitucional. Por exemplo: fazer 
dinâmicas de integração e corporativas que vai lhe dar a 
relação daquele coletivo mais juntar com a relação do corpo. 
Então como é que se dar um homem tocar uma adolescente, 
um adolescente. Os valores e tabus estão todos impregnados 
nessa relação. Então para mim é um dos maiores desafios e eu 
curto muito fazer isso porque para gente pode sim ser homem 
e pode sim trabalhar com a pedagogia como qualquer coisa 
independente de ser homem ou mulher, mas como é 
estabelecido que isso historicamente não é uma função 
masculina. Tanto que os cursos de pedagogia, quando eu fiz 
de 60 e poucas pessoas na sala só era eu e outra pessoa do 
sexo masculino e me questionavam porque eu escolhi fazer 
pedagogia? Eu dizia porque eu estou a fim, e isso parece que 
não é o suficiente". 

P2- "Para mim é muito tranquilo muito legal dar aulas. Porque 
eu posso transitar em vários mundos, em vários universos. Eu 
me vejo como um ator quando eu estou ensinando artes eu 
não me vejo como um educador, eu me vejo como um ator, 
aquele que está representando e tentando passar um 



18 
 

determinado aprendizado para os outros que estão ouvindo e 
também que estão aprendendo. Então para mim, ensinar artes 
e ser homem é vivenciar o teatro". 

P3- "O homem é um quebrador de paradigmas. Eu como 
homem, sou um quebrador de paradigmas porque enquanto os 
pais trazem informação para os filhos que arte é coisa de 
menina ou de bicha. A gente traz uma visão de que a arte é 
para o ser humano. É para os seres humanos que precisam de 
mudança, de transformação e de reflexão sobre o paradigma 
dominante. Estamos na necessidade de um paradigma 
emergente nós temos pilares da educação a serem 
contemplados. E esses pilares eles não aceitam mais os 
conceitos cristalizados de gênero e dos papeis sociais 
definidos de acordo com o sexo biológico". 

P4- "É ser frango né? Porque a primeira coisa que se passa na 
cabeça dos outros é essa de que homens que está envolvido 
com as artes geralmente é frango né? É gay e não é homem 
né? Então, você tem esta dificuldade. Infelizmente às vezes 
coincide né? Ou infelizmente coincide. Mas acho que uma 
coisa não tem necessariamente haver com a outra não é? Mas 
há esta representação ainda muito forte, né? Quando a gente 
fala de fato do trabalhar com as artes, de ser artista". 

Embora os professores usem diferentes estratégias para lidar com as 

dificuldades encontradas no exercício da profissão, reconhecem os desafios 

em desmistificar as imposições em relação à rigidez de gênero no caso 

masculino e/ou feminino. Diante da abordagem realizada, reflete Louro (2014, 

p. 52): 

Homens que se afastam da forma de masculinidade hegemônica são 
considerados diferentes, são representados como o outro é, 
usualmente, experimentam práticas de discriminação ou 
subordinação. 

Relação de aprendizagem transmitida por um arte/educador masculino 

A relação de gênero masculina ou feminina não afeta numa melhor ou 

pior aprendizagem para os estudantes que recebem este conhecimento. Pois, 

do que se observou existe um cuidado dos arte/educadores em promover 

debates e reflexões que facilitem o momento de troca e compartilhamento dos 

saberes. E que isso pode variar de acordo com o mediador e o momento de 

interação no momento de aula. O que podemos verificar nas falas dos 

depoentes a seguir: 

P1- "Não, sinceramente isso para mim seria uma pergunta 
muito positivista, quer dizer cria o campo de probabilidade 
deduzinho os (is) existem as aprendizagens elas são únicas e 
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nem é melhor ou pior, nem é superior nem inferior então não 
existe. E cada pessoa que está facilitando o momento, pode 
nesse momento não ser tão bom facilitador como pode ser 
melhor naquilo. Então o indivíduo vai ser melhor do que ele não 
do que o outro. Então, meu desafio é ser melhor a cada vez 
que eu vou fazer atividade ou melhorar cada vez mais ser 
melhor do que a última vez que eu desenvolver. Agora também 
a gente tem que considerar que aquilo que eu penso e 
metodologicamente planejei na prática pode não funcionar, isso 
não quer dizer que o que eu fiz não foi bom significa que aquilo 
que eu preparei não condiz com aquele grupo naquele 
momento a gente precisa ter isso bem fixado. Então não existe 
aprendizagem melhor ou pior em relação ao gênero femininos 
e masculinos ou a quem está facilitando né? Eu vivencio isso, 
eu não comparo". 

P2- "Olha é uma pergunta delicada, porque como eu disse 
inicialmente a arte ela é muito mais no sensível. Mas eu acho 
que se eu digo que o homem ele tem muito mais traquejo do 
que a mulher, eu estou puxando para uma corrente machista. 
Se eu digo que é a mulher também eu estou correndo o risco a 
trabalhar a questão de gênero". 

P3- "Acredito que o valor que vai ser assimilado fora dos 
conteúdos formais é que a arte é para todo mundo. É você 
dizer que independente do seu ofício, independente do seu 
perfil você vai desenvolver a sua orientação de gênero, sua 
orientação sexual. A arte vai agregar pessoas que foram 
invisibilizadas, mas vai fazer também com que as pessoas que 
invisibilizavam elas consigam gerar dignidade para aqueles que 
elas perseguiam. Então, o professor homem ele vai dizer: olhe 
arte não é só para as meninas, arte dar dinheiro e arte traz 
conhecimento e reforma íntima ela faz com que você se 
transforme continuamente. Então, arte não é só coisa de 
mulher". 

P4- "Eu acho que não, acho que não tem nada haver não, acho 
que isso não é uma questão de gênero não. Isso é questão de 
outra ordem". 

Por fim, reflete Louro (2014, p.96): 

O mestre que inaugura a instituição escolar moderna é sempre um 
homem: na verdade um religioso. Católicos e protestantes, na disputa 
de fieis para suas igrejas, investigarão na conquista das almas 
infantis e, para bem realizar essa missão, irão se ocupar, com um 
cuidado até então inédito, da formação de seus professores. Sejam 
eles pastores, padres ou irmãos, esses religiosos acabam por 
constituir uma das primeiras e fundamentais representações do 
magistério. 

Percebido que a construção histórica e missionária da educação se fazia 

com homens. Nos depoimentos é notado que o ensino e aprendizagem de 

artes e sua adesão pelos alunos não implica no gênero do docente que o 

transmite, mas na forma que se compartilha e é entendido este saber. 
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 Incentivo para os futuros homens ingressante no Ensino das Artes 

A conscientização de si mesmo como autor da sua própria história é um 

marco para todo homem que deseja ingressar no Ensino das Artes. 

Desconstrução do machismo cristalizada nas relações entre os indivíduos na 

sociedade principalmente em suas relações com os alunos dentro da escola. 

Na visão dos professores, só liberto de visões etnocêntricas, eurocêntricas que 

trazem enraizados alguns conceitos de artes é que poder haver algum tipo de 

mudança efetiva no ensino dela a partir desses docentes. De acordo com o 

fenômeno citado vejamos, o que os depoentes declaram:  

P1- "Primeiro, desconstruir este machismo que está 
impregnado tanto nos homens como nas mulheres né? Que é 
crescer e dizer: Quando eu pergunto alguma coisa a criança 
ela responde: não mas homem não pode fazer isso não! Por 
quê? Não, porque é assim, mamãe disse que é assim. 
Geralmente é a mamãe ou o papai que diz isso, aí o conflito 
fica estabelecido. Primeiro, nós como homens temos que nos 
permitir. Se eu conheço o meu corpo, o que eu sou, o que eu 
posso fazer com ele todo o resto será fichinha, será simples de 
desconstruir. E começar a perceber que o meu próprio jeito de 
ser já é uma desconstrução. Você como indivíduo para este 
mundo que está aí. Então é mais fácil para nós homens 
enveredarmos naquilo que a gente quer e a gente não 
esquecer que nada é impossível. Eu costumo dizer que existe 
o possível não tentado e eu já descobrir um monte de possíveis 
não tentados. Então segure a onda, porque quando eu sofri 
este preconceito eu sofri vários anos e contínuo sofrendo 
porque eu sou homem afeminado eu não devo nada a ninguém 
da minha vida. Agora só quem passa por isso é quem sabe, 
mas eu decidir que eu quero isso para a minha vida, então 
foda-se que eu vou enfrentar sem nenhum problema". 

P2- "Para todos os homens que trabalham com o ensino das 
artes, a primeira coisa é você está muito bem resolvido com 
você. Certo? E você provar para você mesmo que você pode 
ser aquilo que você quiser ser. E quando você for para a aula 
você vai ter que ir para aula levando a liberdade de expressão 
né? Você vai desconstruindo esses paradigmas machistas, 
desconstruir esses preconceitos que estão enraizados 
conosco. E aí eu acredito que você vai dar um feedback legal e 
vai fazer com que esses novos atores que estão em renovação 
constante possa dar lá na frente um retorno melhor do que o 
nosso". 

P3- "Se liberte da visão etnocêntrica, eurocêntrica que traz este 
conceito de artes. Se liberte da visão machista, se liberte do 
excesso de fundamentalismo religioso que também traz essas 
visões. Quebrando esses preconceitos você consegue se 
desenvolver dentro de qualquer ofício. Vai ter homem na arte, 
vai ter mulher na arte. Vai ter homem no direito, vai ter mulher 
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no direito. Vai ter homem na cozinha, vai ter mulher na cozinha. 
Os papeis sociais independente do sexo biológico eles são 
redefinidos a partir de um paradigma e nós estamos no 
paradigma do tudo é possível com dignidade com reflexão com 
criticidade e sem a banalização. Então, se liberte!". 

P4- "Bote para fora rapaz este artista que está dentro de você". 

Segundo Louro (2014, p. 108): 

Assim, a concepção do magistério como uma extensão da 
maternidade, como um exercício de doação e amor, como uma 
atividade que exigia uma entrega vai constituí-lo como a grande 
alternativa, as moças que “ficavam” solteiras podiam se sentir 
vocacionadas para o magistério; elas eram de algum modo, 
chamadas para exercer a docência. 

Historicamente, o magistério vem sendo cristalizado como uma profissão 

meramente feminina e para os homens que dela fazem parte, existe um 

estigma impregnado como se esses professores estivessem fora do seu lugar 

de atuação. Mas aos arte/educadores homens fica o incentivo para adentrar 

neste amplo campo com apropriação em fazer a diferença, pois o campo para 

o homem no ensino das artes existe. 

 

Considerações Finais 

                Esta pesquisa focalizou na docência masculina no Ensino de Artes, 

exercida por indivíduos que integram esta categoria e grupo profissional, ou 

seja, professores homens. Investigando as construções de sentidos nas 

práticas docentes recortadas pelo gênero. 

                  Os resultados apontados ao longo das entrevistas realizadas com 

os sujeitos de pesquisas, assim como nas produções acadêmicas, que o 

ensino de artes além de ser um campo profissional predominantemente e 

historicamente do gênero feminino e como o seu fazer se associa ao trabalho 

da mulher, tendo em vista a quase inexistência da presença do homem na 

atuação desta disciplina nas escolas.           

              Esta relação de envolvimento das mulheres nas artes e educação de 

forma histórica e cultural é cristalizada e aceita como natural, mas quando 

exercida pelo homem é geralmente pré-concebida e estigmatizada. O 
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entendimento desta relação estereotipada decorre do fato da docência nas 

Artes ser uma atividade de mulheres e para mulheres. Desta forma, a 

heterossexualidade deste professor é questionada socialmente, por ele se 

encontrar realizando tarefas consideradas “femininas”. 

             O exercício da docência masculina no campo das artes na educação 

básica por homens, desta maneira, é atravessado por tensões sobre a 

homossexualidade. Como saída para não serem identificados como 

homossexuais, os professores trabalham suas habilidades e competências 

docentes se apropriando dos conceitos que os mesmos trabalham em sala de 

aula. 

           Assim, a presença masculina em todos os níveis do saber, sobretudo na 

educação básica ressignificou e fortaleceu maiores discussões a este campo 

de trabalho. Agora temos não apenas mulheres professoras no ensino de artes, 

mas também arte/educadores homens exercendo sua docência nas artes sem 

estigmas que o distancie da sua prática docente. A partir desse entendimento é 

possível realizar novos estudos que aprofundem este campo de conhecimento 

e a proposta com este trabalho, é portanto, ir além dos estudos meramente 

atentos a um superficial e momentâneo "Interesse" sobre Ensino de Artes e 

Gênero. O que se propõe são estudos que ultrapassem a simples adesão 

temática, pesquisas que se disponham a um mergulho teórico e metodológico 

mais ousado, tarefa que certamente implica desafios de outra ordem. Tendo 

em vista que esta pesquisa é só um prelúdio para novas investigações e 

abordagens a respeito da docência masculina e o ensino de artes na educação 

básica. 
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Apêndice 

 

Questionário Semi/Estruturado Dividido em Cinco Blocos de 

Perguntas 

 

Primeiro Bloco 

 O que você entende por arte? 

 O que você entende por arte/educação? 

 Como você se sente enquanto arte/educador no contexto atual da 

educação? 

 

Segundo Bloco 

 O que te motiva a permanecer nas artes? 

 O que te desestimula no ensino das artes? 

 A formação do pedagogo o habilita para a educação infantil. Qual o 

seu comentário sobre o por quê de tanta resistência do homem 

nessa docência? 

 Segundo sua percepção. Quais os motivos de tanta aversão ao 

ensino aprendizado de artes nas escolas? 

Terceiro Bloco 

 Qual o seu posicionamento sobre os desafios encontrados pelos 

docentes no ensino de artes? 

 Segundo sua visão. Como docente de artes, quais pontos 

dificultam uma efetivação no ensino dela? 

 O que o arte/educador deve realizar para mudar este quadro na 

educação para as artes? 
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Quarto Bloco 

 Quando você pensa em artes. Quais palavras vêm na sua cabeça? 

 Quando você pensa em ensino de artes. Quais palavras vêm em sua 

mente? 

 Existe uma relação entre arte e gênero? Isso reflete de que forma em 

seu trabalho? 

 O gênero interfere na aprendizagem e no ensino? 

 

Quinto Bloco 

 Como é para você ser homem no ensino das artes? 

 Você acha que existe algum valor aprendizado melhor assimilado por 

alunos homens do que por alunas mulheres, passado por um 

arte/educador masculino? 

 


