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RESUMO 

Esta dissertação está em consonância com a linha de pesquisa “Cultura, Tecnologia e 
Processos de Aprendizagem” e com os estudos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa 
“Cultura, Escola e Educação Criadora” do Mestrado em Educação da UNIVALI. Este 
trabalho, ilustrado pelas obras e palavras de Vincent van Gogh, desvela as concepções 
epistemológicas e metodológicas de ensino que subjazem as estratégias promovidas pelos 
licenciandos de Artes Visuais da UNIVALI por meio do PIBID. Como metodologia, a 
abordagem qualitativa foi combinada à técnica de análise de conteúdo por possibilitar a 
inferência no tratamento de dados. Os aportes teóricos estão sustentados por Duarte Jr. (2010), 
Maffesoli (1998), Pareyson (1984), Dewey (2010), Read (2001), Arnheim (2011), Mattar 
(2010), Barbosa (2005), Richter (2008), Arroyo (2010), Biasoli (1999), Rosa (2005), 
Hernandez (2000), entre outros. Os instrumentos de coletas de dados foram: portfólios dos 
licenciandos; entrevistas com os sujeitos participantes: coordenadora institucional e de gestão 
do PIBID, coordenadora de Artes Visuais e outras duas coordenadoras de área, uma 
professora supervisora, quatro licenciandos de Artes Visuais e uma licencianda de 
Matemática; observações em encontros de formação, orientação e planejamento; Leis e 
documentos. Para a análise dos portfólios, fiz um recorte entre agosto de 2011 a julho de 
2012, com os objetivos de identificar os pressupostos teóricos do projeto PIBID na UNIVALI 
e ações na área de Artes Visuais; analisar as estratégias desenvolvidas pelos licenciandos do 
PIBID nas escolas de Educação Básica; e identificar possíveis mudanças pedagógicas na ação 
do professor supervisor a partir do subprojeto de Artes Visuais. Apresento um 
aprofundamento teórico e histórico sobre ensino da Arte no Brasil e a introdução da disciplina 
no currículo escolar; o conceito de arte e sua importância no contexto da educação; o PIBID 
como nova política pública nacional; o desenvolvimento do programa na UNIVALI; as 
estratégias desenvolvidas pelos licenciandos de Artes Visuais e os impactos e perspectivas do 
programa. Ao analisar os pressupostos teóricos do ensino da Arte, reafirmo que a 
epistemologia só ocorre no conjunto história, estética, crítica e produção artística. Fato 
percebido nas ações realizadas pelos grupos dos licenciandos pesquisados. Nas intervenções 
realizadas foi observada a utilização adequada das metodologias do ensino da arte, sempre 
combinadas às propostas triangular, estética do cotidiano, interculturalismo e cultura visual. 
Destacam-se, no grupo 1 a proposta triangular e no grupo 2 a estética do cotidiano. A partir 
deste estudo considero que as perspectivas passam a ser mais claras e favoráveis aos futuros 
docentes contemplados com a oportunidade de participar de um programa inovador, que 
possibilita vivências pedagógicas; as ações do programa movimentam a rotina escolar de 
forma positiva; os licenciandos tornam-se mais motivados para exercer a profissão docente; a 
arte deve compor a educação estética firmando um contato estreito com a cultura local; a 
educação estética deve fazer parte dos currículos dos cursos de formação docente, pois a arte 
na escola é um dos meios para se educar o sensível. É importante pontuar que este trabalho de 
pesquisa permitiu aprimorar meus conhecimentos no campo da educação, das abordagens 
teóricas e práticas para o ensino da Arte e na ampliação do sensível. 
 
 
Palavras-chave: Ensino da Arte. Concepções epistemológicas. Concepções metodológicas. 
PIBID. Educação estética. 
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ABSTRACT 

This dissertation is part of the line of research “Culture, Technology and Learning 
Processes” and the studies carried out by the Research Group “Culture, School and Creative 
Education” of the Master’s degree in Education of UNIVALI. This project, illustrated by the 
works and words of Vincent van Gogh, uncovers the epistemological and methodological 
concepts of teaching underlying the strategies promoted by graduates in Visual Arts at 
UNIVALI through the PIBID. In terms of methodology, the qualitative approach was 
combined with the technique of content analysis, to allow inference in the data treatment. The 
theoretical contributions were based on the works of Duarte Jr. (2010), Maffesoli (1998), 
Pareyson (1984), Dewey (2010), Read (2001), Arheim (2011), Mattar (2010), Barbosa (2005), 
Richter (2008), Arroyo (2010), Biasoli (1999), Rosa (2005), and Hernandez (2000), among 
others. The tools used to collect the data were: graduates’ portfolios; interviews with 
participants: institutional coordinator and management coordinator for the PIBID, coordinator 
of Visual Arts and another two coordinators in the field, a teacher supervisor, four Visual Arts 
graduates, and a Mathematics graduate; observations in training, guidance and planning 
meetings; Laws and documents. Portfolios were analyzed for the period August 2011 to July 
2012, seeking to identify the theoretical assumptions of the PIBID project at UNIVALI and its 
actions in the fields of Visual Arts; to analyze the strategies developed by PIBID graduates in 
Elementary Schools; and to identify possible pedagogical changes in the teacher supervisor’s 
actions, based on the subproject of Visual Arts. I introduce a theoretical and historical study 
on the teaching of Arts in Brazil and the introduction of the discipline in school programs; the 
concept of art and its importance in the context of education; the PIBID as a new national 
public policy; the development of the program at UNIVALI; the strategies developed by 
Visual Arts graduates; and the impacts and perspectives of the program. Analyzing the 
theoretical assumptions of Art Studies, I reaffirm that epistemology only occurs in the set of 
history, aesthetics, critique and artistic production.  This fact was observed in the actions of 
the groups of graduates studied. In the interventions carried out, adequate use of the 
methodologies of Art Studies was used, always combined with the triangular propositions, 
day-to-day aesthetics, interculturalism and visual culture. In Group 1, the triangular 
proposition was highlighted, and in Group 2, the day-to-day aesthetics was highlighted. Based 
on these studies, I consider that the perspectives become clearer and more favorable to the 
future teachers considered, with the opportunity to participate in an innovative program that 
enables pedagogical experiences; the actions of the program brought positive changes to the 
school’s routine; the graduates become more motivated to exercise their profession as 
teachers; art should form part of aesthetics education, creating a close connection with the 
local culture; aesthetics education should be part of the teacher training curricula, as art in 
schools is one of the ways of developing the sensitive side.  This study also enabled me to 
enhance my knowledge in the field of education, in my theoretical and practical approaches to 
Art Studies and in the broadening of sensitivity.    
 
Keywords: Art Studies. Epistemological Concepts. Methodological Concepts. PIBID. 
Aesthetics Education. 
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                 Vista de Arles com íris em primeiro plano, 1888 

 

 

 

 

 

 

Uma pequena cidade 
rodeada por um campo 

inteiramente florido 
em amarelo e violeta, 

você sabe, seria 
 um lindo sonho japonês. 

 

     Vincent Van Gogh (2007, p. 210). 
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1 INTRODUÇÃO 

Há em nossas vidas contornos de situações que se contrastam, assim como a pequena 

cidade japonesa sonhada por Vincent1, rodeada pelo campo inteiramente florido em contrastes 

de amarelo e violeta. Cores que se complementam pelas diferenças, assim como o sensível e o 

inteligível, que se encontram e se unem. Nessas idas e vindas das cores e suas tonalidades, 

guiadas pelo olhar e sentidas na alma, fui mergulhando em pastas de tinta, massas e texturas, 

descobrindo o mundo da arte. Um lugar encantador para onde tive a sorte de ser conduzida 

pela vida. Onde se é o tempo todo “sentido”. 

E foi assim que busquei para esta pesquisa uma forma sensível de equilibrar o estudo 

de metodologias e abordagens teóricas da ciência: entregando o olhar nas obras de Vincent 

van Gogh. Deixando-me levar por suas palavras ao mais distante mundo interior. Afinal, foi a 

partir daqui que valorizei ainda mais o fato de ter conhecido tantos lugares cromáticos. 

Fui amparada também por autores como João Francisco Duarte Jr., que norteou o 

aprofundamento da pesquisa, na busca da condição humanizante do sensível, e do equilíbrio 

do inteligível, da razão com a sensibilidade. E na procura pelos elementos imprescindíveis 

para compor o aparato teórico, Michel Maffesoli encorpa minhas reflexões por meio da obra 

“Elogio da razão sensível”. Duarte Jr. (2010, p. 139) registra que o sujeito humano deve voltar 

ao centro das considerações, principalmente no âmbito da educação e que: 

A sensibilidade do indivíduo, constitui, assim, o ponto de partida (e talvez, até 
o de chegada) para nossas ações educacionais com vistas a uma sociedade 
mais justa e fraterna, que coloque a instrumentalidade da ciência e da 
tecnologia como meio e não como um fim em si mesma. 

Em meio a muitas leituras, reflexões e práticas de ensino, segue comigo, no ofício de 

docente uma questão: como tornar o ensino das artes interessante? Em minha caminhada 

como professora de Arte, procuro seduzir meus alunos para o universo artístico e por meio 

dele ampliar seus horizontes. O questionamento sobre estar ou não no caminho certo me 

motivou a pesquisar as estratégias no ensino da Arte.  Mas era preciso delimitar, estreitar a 

questão, a fim de possibilitar o trabalho de investigação. Ao tomar conhecimento do Programa 

PIBID da UNIVALI e saber que o foco deste programa estava também no desenvolvimento de 

projetos inovadores, me interessei em conhecer o que o PIBID de Artes Visuais vinha 

propondo na rede municipal de ensino de Itajaí.  Conversas, ideias, caminhos e temos então a 

                                                 

1 Vincent van Gogh, pintor holandês, nascido em 30 de março de 1853, morto em 29 de julho de 1890. 
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questão: “Quais concepções epistemológicas e metodológicas de ensino subjazem as 

estratégias promovidas pelos licenciandos de Artes Visuais por meio do PIBID?”. A partir 

disso, refino a busca, estreito o foco, lapido as referências e me apego agora apenas ao que é 

possível alcançar: um canteiro do jardim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 Íris, 1889 

 

 

 

 

Meu caro, não esqueçamos que as 
pequenas emoções são os grandes 
timoneiros de nossas vidas, e que 

as obedecemos sem saber. 

 

 

          Vincent Van Gogh (2007, p. 371). 
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No caminho, um programa nacional de iniciação à docência. Foi então que, nas 

conversas com minha orientadora, surgiu a possibilidade de investigar esse conjunto de 

documentos e materiais pertinentes ao ensino da Arte. Antes de me centrar no PIBID de Artes 

procurei demonstrar de que forma ocorre o programa na UNIVALI, quem são os atores, o que 

fazem e como se sentem em participar desta nova política pública nacional, que visa melhorar 

a qualidade da educação básica em todos os níveis, e que forma um ciclo de comunicação 

permanente entre Educação Básica e Universidade. 

No subcapítulo desta introdução, faço um breve relato do caminho metodológico 

percorrido durante todo o processo da pesquisa. Ele sinaliza as escolhas, as incertezas, erros e 

acertos orientando a sistematização dos dados coletados, o que exigiu um estudo acerca das 

metodologias que se adequassem à proposta. 

No segundo capítulo, procuro demonstrar a difícil tarefa de conceituar a amplitude da 

Arte, seguindo para seu importante diálogo com a Educação, na trilha do sensível, calçada 

pelo inteligível e guiada por conceituados autores que, com seus estudos e pesquisas nos 

presenteiam com o aporte teórico necessário. 

Como entendo ser de grande importância contextualizar o ensino das artes no Brasil, 

busco apresentar, como subcapítulo, de que forma a disciplina foi introduzida no currículo 

escolar e quais as principais ideias que nortearam sua inclusão. Discorro sobre o conceito de 

arte e sua importância no contexto da educação, numa retrospectiva do ensino da arte na 

escola, uma trajetória percorrida desde a chegada dos jesuítas, em 1549, traçando uma linha 

do tempo até a atualidade. 

Apresento, no terceiro capítulo, informações sobre o PIBIB como política pública, 

suas diretrizes nacionais e os objetivos, estreitando meu olhar, em um subcapítulo para o 

PIBID UNIVALI, pois entendo que não poderia partir da análise das atividades desenvolvidas 

pelo PIBID de Artes Visuais sem antes conhecer o programa como um todo. Como segundo 

subcapítulo, trago também informações sobre as características e os objetivos desejados no 

desenvolvimento dos projetos que integram este programa, de que forma incentivam e 

promovem a vivência dos estudantes no cotidiano das escolas e como ocorre o diálogo dos 

licenciandos com os professores supervisores que atuam na rede como seus co-formadores. 

Após conhecer o programa no nível nacional e centrar meu olhar sobre os eixos de 

sustentação do programa da UNIVALI, dedico o capítulo de número quatro ao PIBID de Artes 

Visuais e Música, tendo como preocupação básica investigar quais as concepções que 



18 

 

subjazem as atividades desenvolvidas pelos licenciandos de Artes Visuais. Para tal, aproveitei 

momentos de conversas informais, além de promover entrevistas e questionários a fim de 

sistematizar e analisar as informações coletadas. Dessa forma fui conhecendo a organização 

do programa, os sujeitos envolvidos, bem como as funções desempenhadas por cada um 

deles. Assim pude visualizar o panorama geral do programa para aqui apresentar estes 

elementos. 

Como foco central desta pesquisa, aponto as observações, informações e impressões 

colhidas nesta safra de futuros docentes. Que sabores imprimem em nosso paladar, que 

imagens surgem ao nosso olhar, que texturas nos possibilitam tocar, que sons interrompem 

nossos silêncios, que aromas nos causam sensações e nos conduzem à estesia. São os sentidos 

do corpo assumindo a direção e, se algum deles não estiver ajustado, outro se fortalece. Os 

resultados parciais indicam as perspectivas para a docência a partir de um programa inovador, 

que possibilita vivências pedagógicas e nesse movimento, redireciona o olhar dos 

licenciandos para a profissão docente. 

O cenário aqui apresentado poderá, quem sabe, estimular outros pesquisadores a 

seguir os passos de novas safras de licenciandos. Caminhar por outros campos floridos e 

descobrir mais contrastes em outras áreas do conhecimento, com a potência da arte para 

complementar o toque sensível e humano, assim como o sonho de Vincent. 
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Campos arados (Os sulcos), 1888 

 

 

 

 

 

 

 

Em certos momentos, quando 
a natureza fica tão bela quanto nesses 

dias, tenho uma lucidez terrível, e 
então não me reconheço mais e o 

quadro me vem como em um sonho. 

 

 

                   Vincent Van Gogh (2007, p. 282). 
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1.1 O CAMINHO METODOLÓGICO 

Os contrastes não estavam somente nas cores de Vincent. Em certos momentos uma 

lucidez terrível e, de repente, o quadro lhe vem como em um sonho. A estesia das palavras do 

artista remete ao que diz Duarte Jr. (2010, p. 155): “A estesia, o saber sensível, consiste 

fundamentalmente num experienciar a beleza, já que as coisas se nos revelam como 

prazerosas e surpreendentes, ainda que, às vezes, assustadoras ou terríveis.” Assim acontece 

conosco quando observamos a beleza da natureza, uma obra de arte, um olhar, um sorriso. 

Somos tomados por alguma sensação. Não há escolha sem sentido e não há caminho sem 

sentido. O “sentido” direção ou o sentido “sensação”. 

Ao iniciar o percurso em direção à pesquisa foi necessário fazer escolhas, definir os 

objetivos, metodologias, bibliografias, abordagens, sujeitos, categorias e tantas outras coisas, 

sem perder o sentido. Sem deixar que a rigidez tomasse conta do processo intelectual, 

deixando-o fluir suavemente, abrindo possibilidades para a criação, para o sensível, tal como 

inspira Maffesoli (1998, p. 19), a “reconhecer em cada situação a ambivalência que a 

compõe”. 

Desde a escolha do tema e seu refinamento, procurei seguir pelo caminho do sensível, 

sem me deixar endurecer por radicalismos teóricos. Assim, nesse caminhar suave, a 

delimitação do foco de estudo ocorreu após participações de encontros entre os envolvidos no 

PIBID de Artes Visuais e Música: a coordenação institucional, coordenação de área, gestores 

de escolas, professores supervisores e licenciandos. A partir dessa observação foi possível 

afinar a proposta de pesquisa, estabelecer a questão problema e os objetivos. Ouvindo, 

observando e percebendo. 

Dessa forma, estruturamos a seguinte questão de pesquisa: “Quais concepções 

epistemológicas e metodológicas de ensino subjazem as estratégias promovidas pelos 

licenciandos de Artes Visuais por meio do PIBID?”. Foi estabelecido como objetivo principal 

analisar as concepções que subjazem as estratégias promovidas pelos licenciandos de Artes 

Visuais por meio do PIBID. E assim a pesquisa foi se estruturando e os objetivos específicos 

foram apontados:  

• Identificar os pressupostos teóricos do projeto PIBID na UNIVALI e ações na 

área de Artes Visuais e 

• analisar as estratégias desenvolvidas pelos licenciandos do PIBID nas escolas 

de Educação Básica. 
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Foi preciso identificar uma metodologia adequada para dar início às atividades de 

pesquisa. Por ser um estudo acerca da formação de professores e aplicação de estratégias, a 

abordagem qualitativa foi detectada como próxima do estudo em questão. Segundo Lüdke e 

André (1986, p. 11), “a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de 

dados e o pesquisador como seu principal instrumento”. A abordagem qualitativa foi 

combinada à técnica de análise de conteúdo que, segundo Bardin (2007, p. 31) é um método 

empírico, “um conjunto de técnicas e instrumentos de análise de comunicações” que devem 

ser adaptadas em relação ao campo de investigação. A partir de critérios e indicadores 

sistematizados, ou seja, da delimitação do objeto, dos sujeitos e dos instrumentos é possível 

ter sucesso na utilização da análise de conteúdo. A autora afirma que a intenção da análise de 

conteúdo é a inferência, a possibilidade de emitir impressões a partir de percepções do 

pesquisador. 

Segundo Lüdke e André (1986, p. 1) “para se realizar uma pesquisa é preciso 

promover o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre 

determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele”. Tendo em vista 

esta afirmação, investiguei, a partir de referenciais teóricos, o histórico do programa em 

questão, conceitos diversos sobre questões relacionadas à arte, à educação e às teorias de 

abordagem contemporânea sobre o ensino da Arte. Uma revisão bibliográfica foi importante 

para fortalecer as leituras e, a partir disso formar um esquema teórico acerca da investigação, 

a fim de confrontar conceitos e decidir o que se adaptava às questões que se apresentavam. 

Iniciei a coleta de dados pela busca de informações sobre o programa, como áreas de 

conhecimento, escolas em que são desenvolvidos os subprojetos, quem são os atores e quais 

deles seriam sujeitos da pesquisa. Durante o período de coleta de dados foi muito importante, 

em alguns momentos, o distanciamento para que fosse feita uma análise mais imparcial das 

respostas dos sujeitos, principalmente no momento das entrevistas ou questionários aplicados. 

Esses instrumentos foram escolhidos e adaptados conforme a conveniência do sujeito. Foram 

aplicados questionários com perguntas abertas, que permitissem aos sujeitos responder 

livremente, usar linguagem própria e emitir opiniões sobre as questões levantadas. Segundo 

Bardin (2007, p.134) “qualquer análise de conteúdo passa pela análise da própria mensagem”, 

que é o ponto de partida e o indicador, imprescindíveis para a análise das respostas. 

A atualização das informações apresentou-se extremamente importante pela 

divulgação de novos editais da CAPES e consequentemente a aprovação de novos 

subprojetos. As postagens e compartilhamentos dos portfólios, elaborados pelos licenciandos, 
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descrevendo suas ações também foram instrumentos de suma importância para visualizar as 

reflexões feitas após as aplicações das atividades e serviram como documentos para análise. 

A observação de alguns encontros entre gestores, supervisores, licenciandos e as 

coordenações, a participação de alguns licenciandos em vivências estéticas junto ao Grupo de 

Pesquisa “Cultura, Escola e Educação Criadora”, assim como a organização de um encontro 

de formação onde foram feitos registros acerca das opiniões emitidas, foram importantes para 

a coleta de informações e posterior análise das mensagens coletadas.  

Durante o percurso, na procura por estabelecer uma relação próxima entre a pesquisa e 

o sensível, após diversas leituras e procuras, foi na prática, justamente em sala de aula, com os 

alunos do Oitavo Ano do Ensino Fundamental2, quando lia alguns trechos do livro “Cartas à 

Théo”, na intenção de aproximar os estudantes com o pensamento sensível do artista, 

encontrei o que, a meu ver, estabelecia o elo articular da relação pretendida: as palavras de 

Vincent! A partir desse fato, segui pesquisando as cartas, as imagens coincidentes com as 

palavras, compreendendo cada vez mais a estesia sentida por Vincent. 

Como nem tudo era poesia, foi necessário construir a sistematização dos dados, a fim 

de selecionar e reduzir informações para o refinamento e posterior classificação e 

categorização ocorreram durante o período de coleta de dados. Para Lüdke e André (1986, p. 

43) “não existem normas fixas nem procedimentos padronizados para a criação de categorias, 

mas acredita-se que um quadro teórico consistente pode auxiliar uma seleção mais segura e 

relevante”. Os dados referem-se tanto ao acesso a documentos quanto em diversas situações 

em que os licenciandos participaram, como palestras, vivências estéticas, e momentos em que 

pude observar suas expressões orais e comportamentos, identificando características que 

possibilitaram a inferência dos dados e a produção deste documento. Segundo Lüdke e André 

(1986, p. 38) “a análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de 

dados qualitativos”. 

Os instrumentos de coletas de dados foram: a) portfólios dos licenciandos, b) 

entrevistas com os coordenadores do PIBID (institucional e de área), professores supervisores 

e licenciandos c) observação em encontros de orientação e planejamento das atividades do 

PIBID de Artes Visuais, d) documentos institucionais do PIBID UNIVALI e) legislação. 

                                                 

2 Alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental do Centro Educacional Municipal Vereador Santa, 
Balneário Camboriú, SC. 
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Para a análise dos portfólios, fiz um recorte entre agosto de 2011 a julho de 2012.  

Foram analisados portfólios de quatro Licenciandos de Artes Visuais que atuaram, divididos 

em dois grupos, na Escola Básica Antonio Ramos, da Rede Municipal de Ensino de Itajaí, SC. 

Os Licenciandos atuantes serão denominados no decorrer da pesquisa LAV, enumerados de 

um a quatro. Os portfólios, elaborados pelos licenciandos estão postados e compartilhados no 

Sophia, ambiente virtual de aprendizagem, AVA, da UNIVALI, que utiliza a plataforma 

Moodle3. Estes portfólios seguiram uma categorização para que a visualização dos projetos, 

ações, atividades, oficinas e outros, visando à objetividade e facilidade de visualização 

durante a análise e posterior tabulação de dados. Aqui apropriei conhecimentos sobre a análise 

de conteúdo, trazidos por Bardin (2007, p. 38): “a intenção da análise de conteúdo é a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente, de 

recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)”. Para a primeira 

análise, resgatei os cronogramas de atividades dos dois grupos estudados, possibilitando 

assim, aferir as ações realizadas a partir do que foi previsto. Após a seleção dos dados dos 

cronogramas, efetuei a leitura dos portfólios, podendo assim analisar com maior profundidade 

cada atividade descrita e as imagens referentes a elas. 

Estes quatro licenciandos foram entrevistados e seus pareceres seguem a mesma 

denominação. Após diálogos durante encontros na UNIVALI, em atividades de experiências 

estéticas e ainda por telefone, foram feitas entrevistas, contendo oito questões, respondidas 

por escrito. Optei por entrevistas com respostas livres, sem o aspecto modular do 

questionário, pois não vislumbrei interesse em obter informações numéricas e construir 

gráficos com as opiniões e comentários dos licenciandos. 

À Coordenadora Institucional do PIBID na UNIVALI, também no papel de minha 

orientadora, não dirigi propriamente uma entrevista, mas questões e dúvidas durante todo o 

processo de elaboração da pesquisa. Esta condição me deu a segurança necessária para trilhar 

o roteiro da pesquisa. 

As Coordenadoras das áreas de Música e Letras, que denominarei respectivamente 

CM e CL, foram questionadas com apenas duas arguições, a fim de obter visões diferentes, de 

profissionais de outras áreas acadêmicas que estabelecem importante relação com os futuros 

docentes na condução de suas novas experiências. 

                                                 

3 Ambiente virtual de aprendizagem gratuito utilizado de acordo com a necessidade do curso ou site. 
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Como o foco desta pesquisa é a área de Artes Visuais, elaborei seis questões mais 

estreitas ao proposto nos objetivos da pesquisa para a Coordenadora da área, denominada no 

decorrer da leitura, de CAV. As respostas foram recebidas por escrito e analisadas, segundo a 

metodologia de análise de conteúdo, conforme determinado por Bardin (2007). Além das 

respostas livres, conversas informais com a CAV possibilitaram a inferência prevista na 

análise. 

Das professoras supervisoras, denominadas serão aqui PS 1, PS 2 e PS 3, somente 

houve possibilidade de entrevista com a PS 2. Apesar de apenas uma professora supervisora 

participar das entrevistas, pude também em encontros de formação observar e registrar 

depoimentos que me auxiliaram no desenvolvimento do trabalho. 

Observa-se que uma pesquisa deve estar bem fundamentada sobre bases 

metodológicas, assim como, ao observar a imagem dos campos arados produzida por Vincent, 

visualiza-se a preparação da terra em que se pretende produzir e, para isso, é preciso lançar 

boas sementes. A terra arada e cuidada fará germinar as boas sementes e produzirá bons 

frutos, que terão novas sementes, formando o ciclo vital. 
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Mina de carvão no Borinage, 1879 

 

 

Não conheço melhor definição da 
palavra arte que esta:  

“A arte é o homem acrescentado 
à natureza”; à natureza, à realidade, à 

verdade, mas com significado, com uma 
concepção, com um caráter, que o 

artista ressalta, e aos quais dá 
expressão, “resgata”, distingue, liberta, 

ilumina. 

 

Vincent Van Gogh (2007, p. 38-39). 
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2 UM DIÁLOGO ENTRE EDUCAÇÃO E ARTE  

Na busca do conceito de Arte, difícil encontrar outro com o mesmo brilho do 

pensamento de Vincent, quando, em junho de 1879, escreveu ao irmão Theo sobre a melhor 

definição de arte ser “o homem acrescentado à natureza”. Nesse tempo, vivia em Wasmes, na 

Bélgica, uma região de minas de carvão. Lá, tentava o ofício de pregador e nas horas livres, 

desenhava e continuava a escrever cartas a seu irmão Theo, como fazia desde 1873, quando 

vivia em Londres. Nelas relatava a vida de desesperadas tentativas, sem imaginar que um dia, 

mesmo ausente, sua obra teria tanto valor.  

Definir Arte é tarefa difícil nos dias de hoje, talvez pelo fato de suas múltiplas 

linguagens, processos, correntes, movimentos ou expressões; também pela infinidade de 

teorias que surgem. Seu conceito não é matemático. O filósofo austríaco Ernst Fischer, em sua 

obra “A necessidade da arte”, publicada pela primeira vez em 1963, define a arte como o meio 

indispensável para a união, associação, circulação de experiências e ideias. Luigi Pareyson 

(1984, p. 29) ressalta que, na história do pensamento, o conceito é “arte como fazer, como 

conhecer, como exprimir”. “Esses conceitos podem se contrapor,  se excluir ou se aliar ou 

combinar”. Pareyson (1984) reforça ainda que não há como separar a obra de sua matéria, 

pois a obra nasce de uma matéria e triunfa na matéria formada, mas deve brotar 

espontaneamente da alma do artista. 

E quando se pode chamar uma obra de “arte”?  Segundo Coli (2006), é um discurso 

proferido pelos críticos, peritos e historiadores de arte. E conforme Coli (2006, p.13), “a arte 

instala-se em nosso mundo por meio do aparato cultural que envolve os objetos: o discurso, o 

local, as atitudes de admiração”. Pode-se dizer até que a arte acontece quando nossos sentidos 

se apropriam do objeto artístico, abrindo portas para sensações até inexplicáveis, do corpo, da 

mente e da alma. Martins et al. (2009, p.47) destacam: “Na linguagem da arte há criação, 

construção, invenção. O ser humano, por meio dela, forma, transforma a matéria oferecida 

pelo mundo da natureza e da cultura em algo significativo”. A partir disso ocorre a fruição: 

aquela sensação interna que o objeto artístico provoca em nosso corpo e em nossa alma. 

Sem a apreciação a arte não tem a sua principal função que é a fruição. E toda 

apreciação, toda experiência estética tem como aliadas as vivências que cada um traz consigo. 

Ao utilizar o termo “experiência estética”, situo “experiência” como um encontro ou relação 

com algo que se experimenta, se prova, sempre em uma dimensão de incerteza, por não poder 
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antecipar o resultado, conforme conceitua Larrosa (2002). Também ilustra o argumento, a 

afirmação de Dewey (2010, p.551):  

A experiência estética é uma manifestação, um registro e uma celebração da 
vida de uma civilização, um meio para promover seu desenvolvimento, e 
também o juízo supremo sobre a qualidade dessa civilização. Isso porque, 
embora ela seja produzida e desfrutada por indivíduos, esses indivíduos são 
como são, no conteúdo de sua experiência, por causa das culturas de que 
participam. 

Ressalta-se a importância do papel da arte como facilitador da compreensão da história 

da humanidade, materializando fatos com expressão, emoção e sensibilidade. Pareyson 

(1984), diz que a história da arte é capaz de ampliar e aprofundar a compreensão da 

civilização humana. Para Martins et al. (2009) é difícil separar a arte e suas significações do 

tempo, pois a obra artística é feita por seres humanos, para que outros apreciem, e a vida das 

pessoas é indissociável do fator tempo. Martins et al. (2009, p. 54) indicam que “conhecer e 

contextualizar a produção artística da humanidade nos permite adentrar no tempo/espaço 

histórico do homem, descobrindo o seu modo de olhar e interpretar o mundo, a sua poética”. 

Cabe considerar que não há dependência entre ensinar a Arte e a história, mas liberdade para 

associar ou não os fatos. 

Em tempo algum se pode imaginar a vida sem arte. Mesmo em tempos em que não se 

conhecia a denominação “arte” ou não havia entendimento conceitual sobre ela, a arte ocorre 

na história do mundo. Mattar (2010, p. 99) afirma: “A arte, tão antiga quanto o próprio ser 

humano, é uma das maneiras encontradas por ele para transcender a si mesmo. Complexa e 

profunda, essa área de conhecimento traz o testemunho do homem sobre sua própria 

existência”.  Se circularmos o olhar em movimento rápido veremos que estamos cercados 

dela. A arte faz parte da vida. Ela nos acompanha em diversos momentos e coisas que a partir 

dela se configuraram.  

Mas é no âmbito da educação escolar que entramos em contato com a arte de maneira 

mais sistematizada, pois, conforme Martins et al. (2009, p.130), “o educador é um mediador 

entre a arte e o aprendiz, promovendo entre eles um encontro rico, instigante e sensível”.  Não 

se pode falar em arte sem educação ou educação sem arte, pois é esse par que elabora a 

evolução, o desenvolvimento das linguagens, da história, das técnicas, dos sentidos.  Michel 

Maffesoli (1998) relata que, para reencontrar a interação da sensibilidade e da espiritualidade 

é preciso integrar a experiência sensível espontânea que ocorre na vida cotidiana à progressão 

intelectual. 
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Duarte Jr. (2010) defende a educação do sensível e que ela deve dirigir a atenção de 

educadores para aquele saber primeiro, que veio sendo sistematicamente preterido em favor 

do conhecimento intelectivo, não apenas no interior das escolas, mas também no ambiente 

familiar e na vida cotidiana. Duarte Jr. utiliza a expressão saber sensível em lugar de 

conhecimento sensível por acreditar que o verbo saber tenha um significado mais amplo do 

que conhecer. Enquanto o conhecimento parece dizer respeito à posse de certas habilidades 

específicas, o saber constitui parte integrante do corpo de quem o possui, tornando-se uma 

qualidade sua. Para Martins et al. (2009, p. 136) “há infinitos modos de arranhar a 

sensibilidade dos alunos, no sentido de acordar da dormência de uma anestesia dos sentidos”. 

Cabe ao professor propor ações, desenvolver projetos, planejar estratégias que valorizem o 

sensível, pois conforme Martins et al. (2009, p. 152), “quanto mais o aprendiz tiver 

oportunidade de ressignificar o mundo por meio da especificidade da linguagem da arte, mais 

poder de percepção sensível, memória significativa e imaginação criadora ele terá para formar 

consciência de si mesmo e do mundo”.  

A educação do sensível não pode prescindir da arte, ainda que ela não consista no 

único instrumento de atuação sobre a sensibilidade humana. Read (2001) esclarece que a Arte 

na educação escolar deveria chamar-se “educação estética”. O autor diz que a educação 

estética é fundamental para alcançar o principal objetivo da educação que é propiciar o 

crescimento individual do ser humano em harmonia com o grupo social ao qual o indivíduo 

pertence. Duarte Jr. (2010) afirma que o limite conceitual de “estética” foi estabelecido de 

forma equivocada às questões ligadas à experiência da beleza e as discussões acerca da arte. 

Para o autor, o caminho do estésico ao estético não possui mão única. O sensível e o 

inteligível devem caminhar juntos para desvendar os mistérios e maravilhas da existência. 

Esse sentido, anterior a todas as estruturas do nosso corpo, pode parecer tão abstrato, mas está 

na nossa raiz, desde a formação da primeira célula do nosso corpo e que, humildemente, nos 

faz compreender as coisas mais sutis, mais delicadas. Ele nos oferece sabedoria para conduzir 

e apreender o conhecimento, sustentar o inteligível e prover nossa existência com o sensível.  

Sobre o diálogo entre educação e arte, Mattar (2010, p.191) declara que são campos 

que proporcionam “experiências simultaneamente individuais e coletivas” e que a aula de 

Arte, se trabalhada de forma humanizada, promove e exprime “um verdadeiro encontro de 

seres humanos mediados pelo mundo”. A autora defende que o professor de Arte deve ser um 

propositor, alicerçando a relação educadora sobre bases dialógicas, assim como Leite (2008, 

p. 35) opinando que na relação entre educação e arte deve haver uma instância de promoção 
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cultural e passar pela compreensão de processos de apropriação, visando oferecer 

“oportunidades significativas de experiência estética, de caráter dialógico, aos tantos sujeitos 

contempladores”.  

Ensinar Arte, melhor dizendo, encaminhar e orientar o estudante para a formação 

estética, provocar o estudante ao sensível a ponto de raciocinar sobre a importância da arte é 

humanizar a educação, respeitando a individualidade. Duarte Jr. (2010) ressalta a importância 

do retorno da valorização do sensível, especialmente dentro das escolas, com a fruição mais 

detida e minuciosa da realidade, não apenas para o poeta e para o artista, mas também para o 

cidadão comum. O autor afirma ainda que há um saber sensível, primitivo, corporal e anterior 

às representações simbólicas que permitem os nossos processos de raciocínio e reflexão. 

Sugere então a necessidade de atenção à educação do sensível: a educação estética; a partir 

da raiz grega da palavra “estética” — aisthesis, que significa estesia e indica a capacidade do 

ser humano de sentir a si próprio e ao mundo de forma integral. Ao contrário da modernidade, 

caracterizada pelo conhecimento centrado na “razão pura”, sem interferências dos sentidos e 

sentimentos humanos. Para Richter (2008), é necessário que o ensino da Arte na escola 

preserve o encantamento do universo estético infantil, para contextualizar sua relação com o 

meio cultural e estético em que as crianças estão inseridas, além do ensino da Arte. A autora 

afirma ainda que é necessário ampliar o conceito de arte, expandindo o foco para a visão 

antropológica de cultura, buscando dissolver as fronteiras entre a arte popular e a chamada 

arte erudita. 

Nessa direção, o papel mais importante do professor de Arte é ensinar a ver, perceber, 

ajudar o estudante a desenvolver a sensibilidade, proporcionando a educação estética. 

Arnheim (2011) afirma que as qualidades expressivas são os meios de comunicação que 

apreendem a atenção, possibilitando o entendimento e a interpretação de experiências 

cotidianas. Por esse motivo, deve-se esperar que as aulas de Arte possam servir de estímulo 

para a sensibilidade e que o professor de Arte considere a expressão como critério orientador 

do trabalho artístico. Sobre a leitura e interpretação, é importante destacar, conforme Martins 

et al. (2009) referenciam: embora a obra de arte seja aberta e permita infinitas leituras, é ela 

que dirige nossa leitura em última instância. 

Os dizeres de Arnheim encontram harmonia com o pensamento de Maffesoli (1998), 

quando afirma sobre a importância de “aliar o inteligível ao sensível”. Outra afirmação que 

segue a mesma trilha é a de Duarte Jr. (2010), de que “a vida humana, em seu desenrolar 

cotidiano, carrega bem pouco de rigoroso ou de científico e que é feita substancialmente de 
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impressões e estimulações sensórias, às quais tentamos colocar alguma ordem através do 

pensamento conceitual”. Muitos educadores atestam a formação rigorosa, dentro de padrões 

científicos e apenas racionais, como mais importantes e indicados para a educação escolar, 

enquanto deveriam encaminhar os estudantes a uma educação que, conforme Duarte Jr (2010, 

p. 171), “reconheça o fundamento sensível de nossa existência”. Para Duarte Jr (2010) a 

educação estésica desenvolve nossos sentidos, tornando-nos mais sensíveis aos 

acontecimentos em nossa volta, aprimora a capacidade de percepção e reflexão. Assim, sem 

dúvida a Arte deve compor o domínio da educação estética. 

A educação pode abrir essa via para o acesso ao sensível. A educação do sensível ou 

educação estética é capaz de substituir a anestesia vigente pela potente estesia, que é o ponto 

da percepção, da sensibilidade, desse conjunto de valores que alcança o saber sensível. Nesse 

sentido, a Arte na escola, se bem explorada, pode ascender o discreto sensível, aliando ao 

valorizado inteligível que, culminando na consciência estética, encaminha naturalmente o 

estudante à percepção mais humana e menos passiva diante da vida. 

Não se pode eliminar o sensível nem o inteligível ao apreciar o belo, pois sensível e 

inteligível são a combinação que nos faz perceber, seja uma paisagem, um ambiente, uma 

obra de arte, as pessoas, os animais, porque a sensação estética vai além da beleza, além do 

gostar ou não. Nesse sentido a arte é a via de acesso para o saber sensível. A arte nos 

possibilita perceber a essência das coisas, dos seres. Não é apenas objeto decorativo, no caso 

das artes visuais, não é deixar fluir a imaginação nas páginas de um livro, não é apenas meio 

de preencher o vazio sonoro dos espaços com música, nem dramatizar histórias com os belos 

movimentos na dança ou as fortes expressões no teatro. Mais do que tudo isso, é atingir o 

ponto mais profundo do ser humano: o sensível. 
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                 A vinha vermelha, 1888 

 

 

 

 

 

Percebi magníficas terras vermelhas 
plantadas com vinhas, tendo ao fundo 

montanhas do mais delicado lilás.  

 

 

 

 

 

 

            Vincent Van Gogh (p. 190). 
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2.1 O ENSINO DA ARTE NA EDUCAÇÃO ESCOLAR BRASILEIRA  

Na chegada a Arles, uma cidade da França, em fevereiro de 1888, Vincent observa, 

aprecia, percebe as magníficas terras vermelhas e as montanhas de delicado lilás. Meses 

depois conclui a obra “A vinha vermelha”. Esses eventos da vida do artista são exemplos de 

que a arte é construída por meio da percepção, do sensível, que pode ser alcançado a partir da 

educação estética, como defende Read (2001), quando afirma que na experiência estética se 

pode penetrar intuitivamente na natureza da cor, apreciar com profundidade seu calor, suas 

tonalidades e, assim identificar tais qualidades com nossas emoções. 

O ensino da Arte não é a única, mas é uma das maneiras de proporcionar experiências 

estéticas visando à educação estética desde os primeiros anos escolares. Se os primeiros 

registros gráficos, culturais e estéticos demonstrados na história da humanidade são 

claramente reconhecidos como artísticos, pode-se dizer que todas as áreas do conhecimento se 

apoiam na Arte e a partir dela se desenvolveram. Fischer (1987, p. 21) diz que “a arte é quase 

tão antiga quanto o homem” e Barbosa (2005, p.27), ressalta que “se a arte não fosse 

importante não existiria desde o tempo das cavernas, resistindo a todas as tentativas de 

menosprezo”.  

Considero então, importante visualizar a trajetória do ensino das artes no Brasil, bem 

como da formação de seus docentes, para então apresentar o objeto desta pesquisa. Trago aqui 

um breve histórico dos caminhos trilhados, obstáculos e pontos altos de valorização. Apoio 

esta decisão no pensamento de Durkheim (2011), que lembra que o futuro não se constrói a 

partir do nada, mas sim das vivências que o passado nos legou e que um ideal só pode ser 

realizado se construído sobre as raízes da realidade. 

No Brasil, o ensino da Arte na educação escolar apresenta um histórico bastante frágil 

no que compreende a organização de conteúdos. Desde a chegada dos portugueses até os dias 

atuais, pode-se notar que nunca houve aceitação e valorização unânime acerca do ensino da 

Arte. Barbosa (2005) afirma que as atividades de caráter estético ligadas às artes visuais 

tiveram pouco prestígio em comparação com a aceitação das atividades estéticas ligadas à 

literatura. A história da educação brasileira inicia em 1549, com a vinda dos Jesuítas, quando 

era baseada em três classes: Gramática, Retórica e Humanidades. Ainda, segundo Barbosa 

(2005), as atividades manuais eram rejeitadas ou pouco exploradas nas escolas dos homens 

livres por serem aplicadas nas missões indígenas ou como treinamento dos escravos. A 

educação jesuítica seguiu até 1759, quando os jesuítas foram expulsos do Brasil. Ocorreu 
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então a Reforma Pombalina, com mudanças instituídas pelo Marquês de Pombal, que 

pretenderam a padronização dos currículos com controle da educação pelo Estado. Segundo 

Biasoli (1999) os religiosos desenvolviam um trabalho missionário e pedagógico que visava, 

além da difusão da religião católica, a unidade política.  

O ensino da Arte resumia-se ao ensino do Desenho e, em 1771, foram publicados 

editais que inicialmente convidavam a assistir aulas de Geometria, mas devido ao 

desinteresse, houve a ordenação de que todos os estudantes e pessoas conhecidamente 

curiosas deveriam participar das aulas, sob a pena de serem nomeados soldados, caso não 

cumprissem a determinação, conforme encontrado em Barbosa (2005). Os cursos de Desenho 

Técnico não tiveram o sucesso esperado, pois a tradição do ensino colonial estava enraizada 

na Literatura e na Retórica. Além disso, o preconceito contra a atividade manual, segundo 

Barbosa (2005), teve uma raiz mais profunda, isto é, o preconceito contra o trabalho, gerado 

pelo hábito de viver à custa do trabalho de escravos, cultivado pelos portugueses. Segundo 

Duarte Jr. (2010, p. 79), “historicamente sempre tivemos aqui a educação do colonizador, isto 

é, aquela que despreza as condições específicas da terra e procura impor a visão de mundo 

que interessa às minorias dominantes”. Biasoli (1999, p.48) destaca que “da ação dos jesuítas 

surge, sem dúvida, a primeira manifestação do ensino de Arte no Brasil”, mas sabemos que a 

intenção de dar instrução religiosa rondava nossa gente sob o véu da educação. 

Por outro lado, artistas europeus, como Debret, Rugendas, Florence, entre outros, 

desde o século 16, retrataram imagens do nosso povo e da nossa terra durante as expedições 

de Langsdorff. O que até hoje pode ser considerado um dos mais importantes registros de 

imagens da vida e da natureza do Brasil. Sem isso, quase nada se conheceria a respeito da 

história visual do nosso país. Dentre os artistas europeus, Jean-Baptiste Debret é considerado, 

como diz Bandeira (2006), o mais importante e sincero. “O único artista a se preocupar, em 

seu tempo, com a realização de um trabalho etnográfico” (Bandeira, 2006, p. 14). Seus 

registros comprovam a integridade com que retratava o Brasil.  

Debret chegou ao Brasil em 1816 com a Missão Artística Francesa, liderada por 

Joaquim Lebreton, para a fundação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Determinação 

de D. João VI por meio do Decreto de 12 de agosto. No início do empreendimento, houve 

desentendimentos políticos que, acrescentados da falta de recursos financeiros prejudicaram o 

sucesso imediato do projeto. Diversas mudanças de nome buscavam adequar o projeto às 

necessidades visualizadas à época. Em 12 de outubro de 1820 foi denominada Academia Real 

de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil. A partir do dia 23 de novembro do mesmo 
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ano é designada Academia de Artes. Em 1826 iniciou com o nome de Academia Imperial de 

Belas-Artes, passando finalmente a chamar-se Escola Nacional de Belas Artes, segundo 

Barbosa (2005).  

 

Imagem 1 - Página 21 do caderno de viagem de Jean-Baptiste Debret 
Fonte: Caderno de viagem de Debret (Bandeira, 2006, p. 43). 

A partir de 1842, os jesuítas voltam ao Brasil e fundam diversos colégios, ainda 

dedicados ao ensino das Letras, mas iniciando o ensino da Arte, reduzido ao ensino do 

Desenho para que, segundo Barbosa (2005) tivesse o valor funcional da escrita. As mudanças 

relacionadas à aplicação dos conteúdos variavam de acordo com a ideia de cada grupo 

responsável pela oficialização do currículo de Arte. Segundo os PCN’s, Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998), em 1854, por Decreto Federal, foi determinado que o ensino 

de Música deveria fazer parte do currículo, com noções de música e exercícios de canto. Em 

1855, a reforma estabelecida para a Academia Imperial de Belas-Artes, pelo diretor Araújo 

Porto Alegre, representou uma aproximação com a ideia inicial, instituída por Lebreton desde 

a chegada de sua Missão Artística, em 1816. Porto Alegre, que permaneceu apenas três anos 

no cargo, dividiu a instituição em classes para artistas e classes para artesãos, indicando que 

ambos deveriam cursar as disciplinas básicas de Matemática Aplicada, Desenho Geométrico, 

Escultura de Ornatos. Barbosa (2005, p.41) acrescenta que: 

Este aspecto propedêutico do Desenho, a educação do caráter e da 
inteligência, iria ser o objetivo principal dos positivistas, mas não deixou de 
encantar também os liberais, embora para eles o objetivo primordial do seu 
ensino fosse a preparação do povo para o trabalho. 

Acrescento que o aspecto propedêutico, citado por Barbosa, permaneceu na educação 

brasileira por décadas, até o século XX, quando havia nos currículos escolares disciplinas que 
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desenvolviam habilidades manuais e práticas que pudessem ser aproveitadas no mercado de 

trabalho, apesar do adiantado estado dos estudos, teorias e experiências pedagógicas. 

Rui Barbosa dedicou-se ao estudo do processo da educação observando 

minuciosamente os aspectos do ensino do Desenho e do ensino da Arte. Na sua concepção 

pedagógica, o Desenho tinha um lugar de destaque no currículo da educação escolar. De 

acordo com Barbosa (2005), as propostas de Rui não eram originais, mas eram frutos de muita 

pesquisa, com relevante embasamento teórico. Rui Barbosa defendia a criação de uma escola 

de nível superior de Belas Artes, que cultivasse a pintura e o desenho, e de uma escola de arte 

aplicada, que preparasse para o trabalho na indústria. Esse seria um meio de educar para o 

trabalho e também desenvolver valores estéticos e espirituais.  

Em 1878 o engenheiro André Rebouças, em concordância com as ideias de Rui 

Barbosa, publicou na revista “O Novo Mundo” o artigo “Generalização do Ensino do 

Desenho”, sugerindo que em qualquer profissão, para o entendimento e desenvolvimento, a 

base seria o desenho, dizendo que o desenho é a escola primeira do belo, como diz Barbosa 

(2005). 

Em 1890, com a influência do positivismo, a Reforma Benjamim Constant atingiu 

todas as instituições de ensino, propondo a extinção da Academia Imperial de Belas-Artes, a 

reorganização completa do ensino da Arte e sua inclusão nas escolas públicas de todos os 

graus, mas um grupo liderado pelos irmãos Henrique e Rodolfo Bernardelli, submeteu ao 

governo um projeto que garantiu a sobrevivência da Escola Nacional de Belas-Artes. Augusto 

Comte também sugeriu mudanças na reforma de Constant, mas apesar de ser o grande mestre 

do positivismo no Brasil, “valorizar as funções humanizantes da arte”, como afirma Barbosa 

(2005, p. 67), suas sugestões não foram acatadas. Comte já defendia a aproximação entre o 

estético e o científico. Para ele a formação científica deveria estar apoiada na formação 

estética. 

Segundo Barbosa (2005), com o falecimento de Benjamim Constant, entra em cena 

Fernando Lobo, que traz para a educação brasileira diversas modificações que foram 

configuradas no código homônimo, vigente entre 1892 e 1899. Essas mudanças visavam 

principalmente preparar o estudante para a escola superior. Assim, a nova lei valorizava um 

currículo com disciplinas que desenvolvessem o raciocínio. Ao fim da vigência do Código 

Fernando Lobo, Epitácio Pessoa, mesmo sofrendo influência do positivismo, conforme 

Barbosa (2005, p. 77-78), “propôs uma solução eclética, reunindo os princípios positivistas e 

liberalistas”. Segundo Biasoli (1999) na concepção positivista, a Arte é um importante meio 
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para desenvolver o raciocínio, já os liberais, deslumbrados com a indústria norte-americana, 

eram favoráveis à capacitação profissional. Se de um lado determinava que o objetivo 

principal fosse o desenvolvimento do raciocínio, seguindo o modelo positivista do ensino 

propedêutico, de outro lado trazia as ideias de Rui Barbosa para o ensino do Desenho, 

deixando para traz a cópia de estampas e recomendando o uso de modelos naturais, ou que 

chamamos de desenho de observação, dando ênfase à percepção.  

Isso durou de 1901 a 1910, dando lugar, em 1911, à Lei Rivadávia Correa que 

determinava total autonomia nas decisões pedagógicas e administrativas da educação, não 

havendo mais intervenção do governo, que só poderia manter os auxílios materiais. A Lei 

Rivadávia deixou a educação em estado desorganizado, fazendo com que alguns 

governadores contratassem educadores que estruturassem e organizassem as escolas. Em 

Santa Catarina, o então governador Vidal Ramos convidou Orestes Guimarães para “organizar 

a educação popular”, segundo Barbosa (2005, p. 113). 

Somente em 1915, com a Reforma Carlos Maximiliano, que mesmo deixando alguma 

autonomia, restabeleceu a responsabilidade do Estado. No âmbito do ensino da arte, não 

determinou conteúdos para a disciplina de Desenho, mas anulou a importância da nota em um 

período que os exames de admissão e os vestibulares eram o alvo dos estudantes, tornou a 

matéria e o professor de Desenho, pouco valorizados. A Lei foi vigente até 1925. 

No fim do século XIX a metodologia utilizada na Escola Nacional de Belas Artes 

influenciou o ensino da Arte na escola de nível primário e secundário, resumindo-se ao 

Desenho. Já, no início do século XX os currículos educacionais eram baseados principalmente 

nas ideias de Rui Barbosa, que considerava de extrema importância o ensino do Desenho na 

escola primária e secundária, como preparação para o trabalho. 

Para Biasoli (1999), a grande renovação metodológica aplicada ao ensino da Arte “se 

deve ao movimento de arte moderna de 1922”. Segundo Rosa (2005, p. 40) “as concepções de 

arte moderna influenciaram o Ensino da Arte a partir da valorização da expressão como 

método de ensino”. Nesse momento, Anita Malfatti e Mário de Andrade, empenhados em 

promover o modernismo brasileiro, desempenharam, conforme Barbosa (2005, p.112), 

“atividades de grande importância para a valoração estética da arte infantil e para a introdução 

de novos métodos de ensino da Arte”. Aqui, a técnica e a cópia, presentes no ensino do 

Desenho distanciam-se das produções infantis, dando lugar à espontaneidade da criança.  
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Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN’s (1998), a partir dos anos 

1930, o ensino da Arte limitou-se ao Canto Orfeônico, tendo à frente o compositor Heitor 

Villa-Lobos, mas as aulas transformaram-se em teoria musical e memorização de peças 

orfeônicas. Nesse momento, percebe-se que a valorização do ensino da Arte impõe mais uma 

linguagem, mas de forma restrita pelo fato de deixar de oferecer outras. Pode-se encontrar nos 

PCN’s (1998) que o Canto Orfeônico foi substituído pela Educação Musical. Disciplina 

incluída no currículo pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira de 1961, mas que 

só aconteceu efetivamente em meados de 1960. Observa-se aqui que ocorrem mudanças, mas 

até o período em destaque não se efetiva o diálogo entre as linguagens artísticas na educação 

escolar. Ainda segundo os PCN’s (1998), algumas atividades como teatro e dança eram 

somente desenvolvidas em homenagens, celebrações de datas comemorativas e outras 

festividades.  

Em 1948, Augusto Rodrigues funda no Rio de Janeiro a Escolinha de Arte do Brasil. 

Experiência que valorizava o desenvolvimento da criatividade e liberdade de expressão da 

criança. Biasoli (1999, p. 65) relata que além das atividades artísticas para crianças, “tornou-

se centro de treinamento para professores de arte, estimulando também a criação de similares 

em diversos estados”. 

A partir dos anos 1960, mudanças sociais, reformas políticas e econômicas 

incentivaram a politização e mobilização de grupos de trabalhadores e estudantes. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1961, Lei 4024/61 é sancionada, mas o ensino da Arte não 

recebe atenção devida e, segundo Biasoli (1999, p. 71), “continua como uma atividade voltada 

para a experimentação em arte nas escolas públicas”. Nesse período, circulava nos meios 

escolares a metodologia triangular de Ana Mae Barbosa, hoje denominada proposta triangular. 

Barbosa (2005) afirma que o ensino da Arte na educação escolar não foi uma conquista de 

professores brasileiros, mas um acordo oficial entre Ministério da Educação e Cultura, MEC e 

United States Agency for International Development4, USAID, o Acordo MEC/USAID. Uma 

criação ideológica de educadores norte-americanos. Segundo Barbosa (2005, p. 09), “foi a 

maneira de proporcionar mão de obra barata para as companhias multinacionais.” Na época, 

essas companhias se instalavam no Brasil, adquirindo poder econômico em um regime de 

ditadura militar. O fruto desse acordo foi a Lei 5.692, de 1971, que estabelecia as Diretrizes e 

Bases da Educação e finalmente tornou o ensino da Arte obrigatório. A Lei de 11 de agosto de 

                                                 

4 Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. 
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1971 traz em seu artigo 7º que será obrigatória a inclusão de Educação Artística nos currículos 

plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º graus, atualmente denominados Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. Aqui entrava em sala um professor de arte generalista e não um especialista 

em uma linguagem artística. 

Se por um lado a lei tornava obrigatório o ensino das artes, por outro lado o país não 

dispunha de profissionais com formação na área. Biasoli (1999) afirma que os primeiros 

professores foram capacitados pela Escolinha de Arte do Brasil. A partir de 1973 foi criado o 

primeiro curso de licenciatura em Educação Artística, que em apenas dois anos formava 

professores que deveriam ensinar música, teatro, desenho geométrico e dança para o Ensino 

Fundamental, denominado na época de Ensino de Primeiro Grau.  

Somente em 1978 foi criado o curso de licenciatura plena em Educação Artística, com 

duração de quatro anos. Devido à falta de formação e de estrutura curricular, o 

desalinhamento de conteúdos e objetivos é fato durante o período. O objetivo principal girava 

em torno do eixo da criatividade, sem preocupação com o aspecto cognitivo. Rosa (2005) 

explica que a defesa da criatividade como objetivo principal do ensino da Arte pode esconder 

a falta de preparo profissional do professor para propor um programa que alcance além da 

espontaneidade expressiva do estudante. Os livros didáticos surgem, segundo Rosa (2005), 

como instrumento para o ensino da Arte e, muitos professores passam a utilizar para definir 

inclusive o programa de ensino. 

Nos anos 1980, conforme Rosa (2005), novas propostas para o ensino da Arte surgem, 

pautadas em teorias que tinham o propósito de enriquecer o conteúdo e a formação escolar. A 

Proposta Triangular, desenvolvida por Ana Mae Barbosa, a partir de estudos do DBAE, 5, 

considerou o fazer artístico, a contextualização e a apreciação de obras de arte como proposta 

adequada para o ensino da Arte. 

Outra proposta para o ensino da Arte é a Estética do Cotidiano, defendida, entre 

outros, por Richter (2008, p. 21), que “se organiza a partir de múltiplas facetas de vida e de 

transformação”, e que, segundo Rosa (2005), tem como objetivo interligar o saber 

espontâneo, adquirido a partir da realidade diária dos indivíduos, com o aprendizado da Arte, 

oferecido a partir da leitura de obras de arte. 

                                                 

5 Disciplined Based Art Education (Arte-educação baseada na disciplina). Seu objetivo era desenvolver 
nos estudantes, habilidades para apreciar e entender a arte como disciplina. Envolvia conhecimentos teóricos e 
contextuais sobre a produção artística e também habilidades para a produção criativa. 
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A proposta de Hernandez (2000, p. 50), denominada de Compreensão da Cultura 

Visual, “trata-se de expor os estudantes não só ao conhecimento formal, conceitual e prático 

em relação às Artes, mas também à sua consideração como parte da cultura visual de 

diferentes povos e sociedades”. Hernandez (2000, p.54) complementa: 

Partindo da educação para a compreensão da cultura visual não se trata de 
estudar os processos individuais relacionados com a compreensão desses 
significados, mas sim a dinâmica social da linguagem que esclarece e 
estabiliza a multiplicidade de significações pelas quais o mundo se apreende e 
se representa. 

É importante destacar que, seja qual for a proposta do professor, há que se cuidar do 

que lembra Rosa (2005): “Trabalhar com o respeito à diversidade cultural também é objetivo 

do Ensino de Arte”. 

A partir de 1988, com a nova Constituição Federal, mudanças foram estabelecidas. 

Conforme o artigo 210 da CF: “Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, 

de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 

nacionais e regionais”. A partir daí iniciaram as discussões sobre uma nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação que seria sancionada anos depois, em 20 de dezembro de 1996. A LDB, 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96, em seu Artigo 26º, parágrafo 

segundo, determina que: “o ensino da Arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 

diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos”. Somente a partir disso o ensino de Arte começa a se constituir como um componente 

de importância curricular, não mais atrelado ao objetivo da criatividade, mas com o 

desenvolvimento cognitivo e cultural do estudante. 

Os PCN’s, Parâmetros Curriculares Nacionais, elaborados a partir de 1996 e 

publicados em 1998, constituem como proposta, linhas que norteiem a orientação curricular 

para o Ensino Fundamental. É importante dizer que esses parâmetros salientam a flexibilidade 

curricular diante das diferenças regionais ocorrentes no Brasil. Segundo Hernandez (2000), a 

arte na educação não é uma moda, por isso é preciso oferecer alternativas para que os alunos 

encontrem referências que permitam a seleção e interpretação das informações que recebem 

todos os dias. É preciso promover a inclusão cultural e abrir caminhos que possibilitem a 

construção completa do estudante como verdadeiro cidadão do século 21. Considerando que 

hoje a educação se apoia em múltiplos saberes, entende-se que a Arte está integrada em todas 

as áreas do conhecimento. Isso remete ao pensamento de Hernandez (2000, p.45): 



40 

 

A racionalidade interdisciplinar estabelece que, se o ensino da Arte quiser ter 
um reconhecimento similar ao das outras matérias do currículo, deve organizar 
seus conteúdos de acordo com quatro das disciplinas que têm como objeto o 
estudo da Arte: a estética, a história, a crítica e a produção artística. 

Para Richter (2008) a partir do século XX, por influência dos estudos da psicologia, o 

ensino da Arte apresentou avanços importantes, direcionando o foco para o aluno, com 

objetivos voltados ao seu desenvolvimento, respeitando a individualidade do estudante. 

Richter (2008, p. 42) constata que “o foco de atenção do ensino deixou de ser o produto para 

se concentrar no processo”. Dessa forma, a formação sensível e intelectual do estudante torna-

se importante e o docente de Arte não mantém o objetivo das aulas focado no produto final 

elaborado pelo aluno, mas na percepção estética, no desenvolvimento humano e na aquisição 

de conhecimento. O que de certa maneira encontra respaldo nos dizeres de Hernandez, citados 

no parágrafo anterior. 

Existem hoje, recursos que facilitam todo o processo de ensino como a introdução das 

novas tecnologias de informação e comunicação. Atualmente a educação escolar possibilita o 

acesso às informações e práticas de conteúdos escolares. No pensamento de Barbosa (2005, p. 

111) “a tecnologia não apenas transformou as práticas cotidianas, mas também os modos de 

produção intelectual e diluiu os limites entre compreensão e certeza”. Isso se apresenta 

importante, pois atualmente as mudanças ocorrem com incrível rapidez. Nossos estudantes 

cada vez mais acompanham a evolução tecnológica. Programas, aparelhos, aplicativos 

figuram no cotidiano de nossos alunos e estão cada vez mais presentes nas escolas. Barbosa 

(2005) lembra que é preciso aprender a ensinar as novas tecnologias, inserindo-as nas 

produções dos alunos e também educar para a compreensão da utilização da tecnologia nas 

artes para formar um público que tenha consciência estética.  

Com relação à evolução dos cursos de formação de professores, especificamente sobre 

a Licenciatura em Artes Visuais, o parecer do CNE/CES nº 195/2003, tratava das Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Música, Dança, Teatro e Design. Somente 

a partir de 2004, com sua publicação a formação em curso superior passava a contemplar 

obrigatoriamente a especificidade das linguagens artísticas de cada curso e não mais formar os 

professores generalistas condicionados pela Lei nº 5.692/71. 

No ano de 2007, a proposta sistematizada pela Comissão de Especialistas de Ensino de 

Artes Visuais, encaminhada ao CNE pela SESu/MEC, homologada em 2008, especificava o 

projeto pedagógico do curso, definindo como perfil do formando conforme Parecer CNE/CES 

nº 280/2007: 
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Capacidade para a produção, a pesquisa, a crítica e o ensino das Artes Visuais, 
visando contemplar o desenvolvimento da percepção, da reflexão e do 
potencial criativo, dentro da especificidade do pensamento visual, de modo a 
privilegiar a apropriação do pensamento reflexivo, da sensibilidade artística, 
da utilização de técnicas e procedimentos tradicionais e experimentais, e da 
sensibilidade estética através do conhecimento de estilos, tendências, obras e 
outras criações visuais, revelando habilidades e aptidões indispensáveis à 
atuação profissional na sociedade, nas dimensões artísticas, culturais, sociais, 
científicas e tecnológicas, inerentes à área das Artes Visuais. 

O documento dispõe que para a Licenciatura, devem ser acrescidas as competências e 

habilidades definidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

da Educação Básica, instituído em fevereiro de 2002, com fundamento nos Pareceres CNE/CP 

9/2001 e 27/2001. 

O ensino da Arte na educação escolar brasileira apresenta aspectos importantes no seu 

desenvolvimento. Foram muitas mudanças: ajustes, leis, diretrizes, parâmetros, metodologias, 

propostas, conteúdos e outros, que buscaram e ainda buscam uma afinação adequada com o 

pensamento de cada época, sempre com foco na valorização da educação e da disciplina 

dentro do currículo escolar. 

Em 19 de agosto de 2008, a LDB ganhou com a Lei 11.769, que acrescentou uma 

mudança determinando que “música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do 

componente curricular”.  Essa determinação impôs que os sistemas de ensino teriam três anos 

letivos para se adaptar às exigências estabelecidas, ou seja, incluir o conteúdo de música no 

ensino da Arte. 

Do século XVI aos dias atuais a educação brasileira percorreu um longo caminho e 

ainda percorrerá por muitos séculos na busca de mudanças que possam valorizar e aperfeiçoar 

o ensino da Arte. Para Rosa (2005) o ensino da Arte na contemporaneidade convive com a 

complexidade e a diversidade de proposições que se apresentam como desafio para a 

formação de professores. Ao pesquisar de forma mais aprofundada a legislação, tanto no que 

concerne à formação de professores e suas atribuições como no que diz respeito às 

instituições educacionais de diversos níveis, percebo o quanto se caminhou em busca da 

melhoria da educação e o quanto ainda será necessário para seu aperfeiçoamento pleno.  

Hoje temos o PIBID, que pode ser apontado como uma política pública inovadora, que 

incentiva a formação de novos docentes e valoriza a formação continuada dos profissionais 

atuantes nas escolas de educação básica. Um dado importante é o primeiro edital do PIBID, 

de 2007, onde não constavam licenciaturas nas áreas de arte. No entanto, no edital de 2010, as 
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áreas referentes às artes aparecem como prioritárias. Isso é considerado como um grande 

avanço e um ganho para profissionais docentes e alunos. Outra consideração sobre esse 

aspecto é que a UNIVALI direciona todos os subprojetos do PIBID para um eixo central, que 

une e movimenta o programa institucional, que é o da educação estética. 

Duarte Jr. (2010, p. 181), discorrendo sobre o processo educacional, nos alerta: 

Uma educação do sensível, da sensibilidade inerente à vida humana, por certo 
constitui um lastro suficiente para que as naus do conhecimento possam 
singrar os mares mais distantes de nossas terras cotidianas, como os oceanos 
da matemática ou da mecânica quântica. Inevitavelmente, após viajarmos por 
tais paragens longínquas acabaremos sempre por retornar aos nossos portos do 
dia-a-dia, nos quais convivemos com outros marinheiros e companheiros de 
jornada, tendo que trocar, com eles e com a paisagem ao redor, informações e 
procedimentos que precisam nos tornar mais humanos e menos predadores. 

Entendo assim, que a educação estética, é tão importante para a vida cotidiana como 

para a construção do conhecimento. Que a educação das futuras gerações deve ser 

fundamentada sobre os pilares do sensível e do inteligível, elevados ao mesmo nível, a fim de 

construir uma formação integral e de qualidade.  E, se seguirmos pelo caminho da 

sensibilidade, a fim de elevar também o conhecimento intelectual do indivíduo, a arte nos 

revela que o saber sensível não se encontra apartado do inteligível. Outro ponto importante a 

tratar no ensino da Arte é a diversidade cultural que apresenta múltiplas linguagens artísticas e 

deve ser explorada pelos professores, a fim de levar os alunos ao conhecimento do novo, do 

diverso, para que aprendam a perceber e respeitar a riqueza cultural humana. 

Trago a seguir uma linha do tempo, dividida em três períodos – do século XVI ao 

XIX, o século XX e o século XXI – em que indico os episódios considerados importantes na 

história do ensino da Arte na educação brasileira, como correu o diálogo, as mudanças nas 

políticas públicas e as lutas para a valorização da disciplina no contexto educacional: 
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Linha do tempo do ensino da Arte no Brasil 

 Século XVI ao XIX  

1549  Vinda dos Jesuítas para o Brasil 
 Três classes: Gramática, Retórica e 
Humanidades 

1759 Reformas Pombalinas 
Renovação metodológica abrangendo as 
Ciências, as Artes Manuais e a Técnica 

1771 
 Editais que convidavam a assistir aulas de 

Geometria 
 Fundação da Escola Real de Ciências, Artes e 
Ofícios 

1816  Chegada a Missão Artística Francesa 
 Academia Real de Desenho, Pintura, Escultura 
e Arquitetura Civil organizada por Lebreton 

  Decreto de 12 de agosto  Designada Academia de Artes. 
1820 12 de outubro  Escola Nacional de Belas Artes 
1826 23 de novembro  Academia Imperial de Belas-Artes 
1842  Jesuítas voltam ao Brasil  Fundam diversos colégios 

1854  Decreto Federal 
Ensino da Música com noções teóricas e 
exercícios de canto 

1855 
Reforma para a Academia Imperial de Belas-

Artes 
Araújo Porto Alegre alinha-se com a ideia  de 
Lebreton 

1878  Engenheiro André Rebouças  O desenho seria a base de qualquer profissão 

1882 e 
1883 

Rui Barbosa 
Ensino do Desenho como forma de preparação 
para o trabalho 

1890 Reforma Benjamim Constant 
Reorganização do ensino da Arte e sua inclusão 
nas escolas públicas de todos os graus 

1892 a 
1899 

Código Fernando Lobo  Reuniu os princípios positivistas e liberalistas 

 
 

Tabela 1 – Linha do tempo da Arte na educação escolar brasileira 
Criada pela autora 
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Século XX 

 

 

1901 a 
1910 

Código Epitácio Pessoa  Reuniu os princípios positivistas e liberalistas 

1911 Lei Rivadávia Correa 
Autonomia nas decisões pedagógicas e 
administrativas  

1911 a 
1915 

Reforma Carlos Maximiliano 
Restabeleceu a responsabilidade do Estado. 
Tornou pouco valorizado o Desenho 

1922 Semana de Arte Moderna 
Concepções de arte moderna influenciaram o 
Ensino da Arte e valorização da expressão. 

 Anos 
1930 

Compositor Villa-Lobos Canto Orfeônico 

1948 Augusto Rodrigues Escolinha de Arte do Brasil 

1951 Criação da Capes Decreto nº 29.741 

1961 Primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação  Educação Musical 

1971 Lei 5.692 Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Inclusão da Educação Artística no currículo 
escolar 

1973 
Primeiro curso de licenciatura em Educação 

Artística 

Em apenas dois anos formava professores de 
Educação Artística para o Ensino de Primeiro 
Grau.  

1978 Licenciatura plena em Educação Artística Falta de formação e de estrutura curricular 

A 
partir 

dos 
anos 
1980 

Propostas para o ensino da Arte 
Proposta Triangular, Estética do Cotidiano, 
Compreensão da Cultura Visual 

1988  Constituição Federal 

Conteúdos mínimos para o ensino fundamental, 
de maneira a assegurar formação básica comum 
e respeito aos valores culturais e artísticos, 
nacionais e regionais 

1996 
Lei 9.394/96  Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 
O ensino da Arte como componente curricular 
obrigatório na Educação Básica 

1998 Parâmetros Curriculares da Educação Nacional Referencial nacional para a Educação Básica 

 
 

Tabela 2 – Linha do tempo da Arte na educação escolar brasileira 
Criada pela autora 
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Século XXI 

 

2002 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica 
Instituídas com fundamento nos Pareceres 
CNE/CP 9/2001 e 27/2001. 

2003 Parecer do CNE/CES nº 195/2003 
Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de 
graduação em Música, Dança, Teatro e Design 

2004 Publicação do Parecer 195/2003 

A formação em curso superior passou a 
contemplar  a especificidade das linguagens 
artísticas de cada curso e não mais formar os 
professores generalistas condicionados pela Lei 
nº 5.692/71. 

2007 
Proposta sistematizada pela Comissão de 
Especialistas de Ensino de Artes Visuais, 
encaminhada ao CNE pela SESu/MEC 

Especificava o projeto pedagógico do curso, 
definindo como perfil do formando  

2007 PIBID Primeiro Edital 

2008 
Lei 11.769/08  Alteração na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 

Música deverá ser conteúdo obrigatório no 
ensino da Arte, mas não exclusivo, do 
componente curricular. 

2009 Criação do PARFOR 
Instituído para gerenciar o Plano Nacional de 
Formação dos Professores da Educação Básica.  

 
 

Tabela 3 – Linha do tempo da Arte na educação escolar brasileira 
Criada pela autora 
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                     Salgueiro, 1882 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deste solo surgem jovens faias, 
que recebem luz de um lado e são 

de um verde cintilante, 
o lado escuro destes troncos sendo 

de um verde negro, 
quente e poderoso.  

 
 

Vincent Van Gogh (2007, p. 87)  
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3 UM PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

A beleza das palavras de Vincent, quando contempla a natureza, pode ser um convite à 

reflexão sobre a formação de jovens educadores, de estudantes e de docentes que se 

reinventam, reaprendem, recriam, pelo ato de ensinar e aprender. À luz, emanam o brilho 

supremo do saber, à sombra, desenvolvem habilidades poderosas da contínua formação 

humana. Michel Maffesoli (1998) dá sustentação à afirmação quando sugere cessar o 

pensamento racional “puro e duro” para que se reconheça a ambivalência de cada situação.: “a 

sombra e a luz entremeadas, assim como o corpo e o espírito, interpenetram-se numa 

organicidade fecunda”. A reação do artista é um belo exemplo de estesia, que encontra 

evidências também no pensamento de Duarte Jr. (2010), quando afirma que a beleza, ou seu 

sentimento, origina-se nos domínios do vasto reino do sensível, onde habita a existência 

humana.  

Nesta caminhada, que nos exige um percurso pela luz e pelo escuro, o ser humano vai 

ampliando suas percepções e a escola é um dos lugares que pode auxiliar tanto na formação 

discente como na formação docente, pois proporciona a formação continuada por meio da 

educação do sensível. Como diz Duarte Jr. (2010, p.171), é necessário que a educação 

reconheça o fundamento sensível de nossa existência a fim de proporcionar seu 

desenvolvimento, tornará mais “abrangente e sutil a atuação dos mecanismos lógicos e 

racionais de operação da consciência humana”.  Para isso é necessário oferecer práticas que 

favoreçam a interação com diversos meios que despertem o sentido humano no processo 

educacional.  Duarte Jr.(2010) considera que o sensível e o inteligível, separados pela 

modernidade em favor do inteligível, são duas maneiras complementares do saber que devem 

caminhar juntas.  

Se hoje são determinados, como norteadores das políticas educativas e das ações 

pedagógicas, os princípios de formação ética, política e estética6, na trilha que conduz ao 

conhecimento, não há como se afastar da experiência estética que leva à educação estética. Ao 

utilizar o termo experiência, há que se compreender como o processo infinito da percepção 

humana. Para Larrosa (2002, p. 8), “o acontecimento é comum, mas a experiência é para cada 

qual sua, singular e de alguma maneira impossível de ser repetida. O saber da experiência é 

um saber que não pode separar-se do indivíduo concreto em quem encarna”. Para intensificar 

                                                 

6 Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, que fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental de nove anos, Art. 6º, Incisos I, II e III.  
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as palavras de Larrosa, trago a afirmação de Duarte Jr (2010, p. 42): “apenas conhecer o 

significado inteligível das palavras não faz do espectador um leitor de poesia, há uma 

dimensão vivencial, obtida pela prática, pela experiência repetida junto às obras”. É preciso 

viver experiências estéticas, então alcançaremos o sensível: a estesia. 

Tendo vista esta premissa, entendo que a educação precisa dar espaço ao 

desenvolvimento de atividades que promovam os sentidos. A proposição de estratégias 

inovadoras pode auxiliar na tarefa de unir o sensível e o inteligível, agregando os dois 

elementos a fim de buscar a formação estética. Essas estratégias inovadoras são, no sentido de 

inovar, como indica Cunha (2002, p. 90 – 91) não a ideia de “simplesmente agregar novos 

elementos, mas romper com o paradigma dominante, introduzindo novas alternativas que 

quebrem com a estrutura tradicional do trabalho e interfiram nos resultados de aprender e 

ensinar numa perspectiva emancipatória”. Como cultivar a inovação na educação? Políticas 

públicas podem auxiliar o desenvolvimento de projetos que desacomodem o estabelecido.  

Nessa perspectiva, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 9.394/96, no seu 

Artigo 87º, III prevê a realização de programas de capacitação para todos os professores em 

exercício. Em decorrência disso, o PNE 8035/2010, Plano Nacional de Educação para o 

decênio 2011-2020 propõe, em sua meta 15: 

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, que todos os professores da educação básica 
possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 
licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

As estratégias definidas para o cumprimento dessa meta preveem o diagnóstico das 

necessidades de formação de profissionais do magistério e da capacidade de atendimento por 

parte de instituições públicas e comunitárias de educação superior existentes nos Estados, 

Municípios e Distrito Federal. O objetivo maior é ampliar o programa permanente de 

iniciação à docência para estudantes matriculados em cursos de licenciatura, incentivando a 

formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública. 

Conforme o Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE 2007, a CAPES, 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior passa a fomentar não apenas a 

formação de pessoal para o nível superior, mas a formação de pessoal de nível superior para 

todos os níveis da educação. O PDE propõe ainda promover a formação inicial, continuada e a 

capacitação dos profissionais de magistério. 
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Em meados de 2007, foi criada a DEB, Diretoria de Educação Básica e a Lei 11.502 

conferiu à CAPES as atribuições de “induzir e fomentar a formação inicial e continuada de 

profissionais da educação básica e estimular a valorização do magistério em todos os níveis e 

modalidades de ensino”. A CAPES institui então o PIBID, Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência, que é um programa que vem estabelecer relação permanente entre 

educação superior e educação básica. Segundo o Relatório CAPES/DEB/PIBID 2011, o 

programa promove a inovação e a renovação do processo educacional, promove a formação 

continuada dos professores, valoriza os atores envolvidos e estimula a comunidade 

educacional. É uma proposta que valoriza os futuros profissionais desde o processo de 

formação, visando à melhoria da educação brasileira. 

Para que ocorra o processo de seleção a CAPES publica editais, especificando as 

condições de participação para as Instituições de Educação Superior. As IES que oferecem 

cursos de licenciatura, interessadas em participar do PIBID, devem apresentar à CAPES os 

projetos de iniciação à docência conforme os editais publicados. 

As instituições aprovadas recebem cotas de bolsas e recursos de custeio e capital para 

o desenvolvimento das atividades do projeto. Os licenciandos, bolsistas que atuarão no 

PIBID, são escolhidos por meio de seleções promovidas por cada IES. 

 

Figura 1 – Relação interinstitucional 
Criada pela autora 

 

O mapa a seguir mostra a distribuição do PIBID nas IES dos estados e regiões do 

Brasil:  

CAPES

PIBID

IES

LICENCIATURAS
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Figura 2  – Distribuição do PIBID no Brasil 
Criada pela autora a partir de dados CAPES/DEB/PIBID atualizados em outubro/2012. 

 

Assim distribuído pelo Brasil, o PIBID concedeu em 2012 um grande número de 

bolsas, conforme gráfico abaixo, atualizado pelo PIBID em outubro de 2012: 

 

Gráfico 1 – Bolsas concedidas pelo PIBID em 2012 
Criado pela autora a partir de dados da DEB 

 
 

Visivelmente o número de escolas públicas participantes cresceu de forma 

considerável entre 2009 e 2012. A partir destes dados, concluo que realmente ocorre o 

incentivo para que as IES reconheçam nas escolas de educação básica “um espaço de 

produção e de apropriação de conhecimento, tornando-as, simultaneamente, partícipes e 

40.092

6.177

2.498288 266
Iniciação à Docência

Supervisão

Coordenação de Área

Coordenação Institucional

Coordenação de Área de Gestão
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beneficiárias dos estudos e dos projetos desenvolvidos”, conforme relatório 

CAPES/DEB/PIBID 20117. 

  

Gráfico 2 – Evolução das Escolas de Educação Básica atendidas pelo PIBID 
Fonte: Produzido pela autora a partir de dados do relatório CAPES/DEB/PIBID 2011 

Os projetos devem incentivar e promover a vivência dos estudantes no cotidiano das 

escolas públicas durante a sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-

pedagógicas sob a orientação de um docente do curso de licenciatura e de um professor da 

escola com formação na área de atuação do licenciando. Dessa forma os licenciandos terão 

como co-formadores os professores supervisores que atuam na rede.  Mattar (2010, p. 104) 

concebe que:  

Somente aqueles que percebem a educação como processo de constituição 
humana, não de um ser humano qualquer, mas de um ser humano dotado de 
autonomia, sensibilidade, criticidade e criatividade, são capazes de introduzi-
lo nas relações educacionais. 

Esses professores supervisores serão os responsáveis pela introdução dos licenciandos 

na escola, buscando alcançar os seguintes objetivos propostos pelo PIBID: 

                                                 

7 O documento apresenta alguns dados do ano 2012. 

266

1.938

4.160
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Figura 3 – Objetivos do PIBID 
Criada pela autora a partir do Edital PIBID 

 

Espera-se assim, não só formar docentes de excelência, mas dar oportunidade aos que 

já percorrem a trilha há tempos, apresentando metodologias e estratégias inovadoras 

possíveis, que elevem a auto-estima do profissional da educação. 

• a formação de docentes em nível superior
para a educação básica;INCENTIVAR

• para avalorização do magistério;CONTRIBUIR

• a qualidade da formação inicial de
professores nos cursos de licenciatura,
promovendo a integração entre educação
superior e educação básica;

ELEVAR

• os licenciandos no cotidiano de escolasda
rede pública de educação, proporcionando-lhes
oportunidades de criação e participação em
experiências metodológicas, tecnológicas e
práticas docentes de caráter inovador e
interdisciplinar que busquem a superação de
problemas identificados no processo de ensino-
aprendizagem;

INSERIR

• escolas públicas de educação básica,
mobilizando seus professores como
coformadores dos futuros docentes e
tornando-as protagonistas nos processos de
formação inicial para o magistério; e

INCENTIVAR

• para a articulação entre teoria e prática
necessárias à formação dos docentes, elevando
a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de
licenciatura.

CONTRIBUIR
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O céu era de um delicado  
lilás-branco inexpressível.  

Nada de nuvens encarneiradas,  
pois estavam amontoadas  

umas sobre as outras  
e recobriam todo o céu,  

como flocos matizados de lilás, 
de cinza, de branco,  

com um pequeno e único rasgo  
por onde penetrava o azul. 

 

 

Vincent Van Gogh (2007, p. 108).  
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3.1 O PIBID NA UNIVALI 

A UNIVALI e a CAPES firmaram convênio em junho de 2010, conforme publicação 

no Diário Oficial da União. O programa mantém parceria com a Secretaria de Educação do 

Estado de Santa Catarina/GERED e Secretaria de Educação do Município de Itajaí. Intitulado, 

na UNIVALI, Programa de Docência na Educação Básica, o PIBID tem como objetivo 

promover o planejamento, execução e avaliação de atividades educativas na Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Médio, para inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da 

rede pública de educação, buscando a integração entre educação superior e educação básica.  

 

Figura 4 – Matriz do Programa 
Criada pela autora 

 

Na sua implantação o programa contou com quatro subprojetos: Licenciatura em 

Matemática, Letras, Pedagogia - Educação Infantil e licenciaturas em Música e Artes Visuais, 

como apresentado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3 - Percentual de licenciandos no programa, por curso em 2011 
Fonte: Tabulação de dados do PIBID UNIVALI 

CAPES

PIBID

UNIVALI

*GERED                                       
*SECRETARIA   
MUNICIPAL DE      

EDUCAÇÃO

UNIDADES 
ESCOLARES

35%

14%
22%

29%
Artes Visuais e Música

Letras

Matemática

Pedagogia
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O percentual de licenciandos que participa do Programa é mais elevado nos cursos que 

tem mais procura na Instituição.  O curso que tem entrada regular é o de Pedagogia, 

destacando-se pelo número de alunos. O PIBID de Artes Visuais e Música, por concentrar 

licenciandos de duas áreas artísticas, se iguala ao percentual de bolsistas do curso de 

Pedagogia. Podemos ainda destacar que tanto o curso de Matemática quanto o de Letras são 

licenciaturas que não apresentam muita procura nos processos seletivos e que o número de 

bolsas oferecidas pelo PIBID até 2011 cobre mais da metade dos cursistas. Este dado revela a 

pouca procura pelos cursos de licenciatura e a importância desta política pública de 

valorização da docência.  

No gráfico abaixo podemos observar a relação do total de alunos em cada curso e o 

percentual atuando no PIBID: 

 

Gráfico 4 - Percentual de alunos no PIBID, por licenciatura em 2011 
Fonte: Tabulação de dados do PIBID UNIVALI 

 

Em julho de 2012, o PIBID UNIVALI expandiu seu programa atingindo mais três 

áreas: Educação Física, Geografia e Educação Especial, ampliando o número de bolsistas das 

outras quatro áreas que já haviam sido implantadas, configurando-se ao todo 13 subprojetos. 

Como a estrutura dos cursos da UNIVALI é multicampi, passou-se a ter inclusive mais 

subprojetos de uma mesma área, como a Pedagogia, que implantou os seguintes novos 

subprojetos: Educação de Jovens e Adultos, Educação Infantil, Anos Iniciais e Alfabetização. 
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 O PIBID UNIVALI abrange hoje, 33 escolas públicas de Educação Básica em sete 

cidades do litoral norte de Santa Catarina, conforme o mapa abaixo: 

 

Figura 6 – Mapa do Estado de SC/municípios com escolas atendidas pelo PIBID 
Produzido pela autora a partir de dados do relatório 2012/1 

 

Tendo em vista o grande número de alunos do curso de Pedagogia, assim como, a 

necessidade de investir em outras licenciaturas, no ano de 2012 houve um aumento potencial 

no número de subprojetos. Além dos cursos de Artes Visuais e Música, Pedagogia – Educação 

Infantil, Letras e Matemática, contemplados no ano anterior, os cursos de Educação Física, 

Geografia, Educação Especial, Música – Educação Infantil, Pedagogia – Educação Infantil, 

Pedagogia – Anos Iniciais, Pedagogia – Alfabetização e Pedagogia – Educação de Jovens e 

Adultos também estão atuando no programa, ampliando ainda mais o alcance da formação 

dos licenciandos e da formação continuada de professores da Educação Básica. 

Em consequência do envolvimento de mais cursos de licenciatura no programa, houve 

um aumento significativo no número de professores das licenciaturas e também de 

professores supervisores, que atuam nas escolas de educação básica. No ano de 2012, em 

comparação com 2011, houve um aumento de 235.% no número de professores supervisores. 

Isso também significa que a ampliação, abrangência e investimento na formação e valorização 

do magistério tende a crescer a cada ano, como representado nos gráficos que seguem: 
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Gráfico 5 - Percentual de licenciandos no programa, por curso em 2012 
Fonte: Tabulação de dados do PIBID UNIVALI 

É visível o crescimento do programa, pois a procura dos licenciandos pela experiência 

inovadora de vivenciar o cotidiano escolar tem se intensificado, como na representação 

abaixo. Pode-se então notar que os cursos de Artes Visuais e Música mantiveram o número de 

licenciandos, assim como os cursos de Matemática e Pedagogia – Educação Infantil. 

Considerando que em 2011 61% dos alunos do curso de Letras participavam do programa e 

em 2012 passou a ter 100% dos licenciandos em ações do subprojeto, houve um aumento 

significativo dos licenciandos atuando no programa, representando um acréscimo de 39% de 

2011 para 2012. 

 

Gráfico 6 - Percentual de alunos no PIBID, por licenciatura em 2012 
Fonte: Tabulação de dados do PIBID UNIVALI 
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O gráfico seguinte demostra a relação de cursos com subprojetos aprovados pelo 

PIBID em 2011 e 2012, apontando que além dos quatro cursos que desenvolviam projetos em 

2011, mais seis cursos passaram a atuar no programa, totalizando dez cursos de licenciatura 

da UNIVALI atuando no PIBID, com 13 subprojetos.  

 

Gráfico 7 - Relação de cursos com subprojetos PIBID em 2011 e 2012 
Fonte: Tabulação de dados do PIBID UNIVALI  

 

Em 2012 a instituição passou a oferecer mais vagas e consequentemente mais alunos 

aderiram ao programa. O gráfico acima aponta um crescimento considerável, tanto no número 

de cursos de licenciatura participantes do PIBID quanto dos alunos atuando nos subprojetos 

dessas áreas. Esse aumento sinaliza que a UNIVALI está alinhada com a política institucional 

federal incentivando as licenciaturas. Também sinaliza que as licenciaturas passam a ter um 

status diferente, pois sempre foram cursos que recebiam poucas ou quase nada de bolsas e 

agora passam a receber. 

Como mencionado anteriormente, um dos objetivos do PIBID é incentivar que escolas 

públicas de Educação Básica mobilizem seus professores para que atuem como co-formadores 

dos futuros docentes. A participação desses professores é fundamental e se mostrou efetiva. 

A participação dos cursos de Pedagogia que formam profissionais do magistério para a 

Educação Infantil no programa é entendida como importante pelo fato do curso preparatório 

para atuar nesse ciclo escolar ser à distância. Inserir os licenciandos no cotidiano de um 
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Centro de Educação Infantil amplia as possibilidades desse profissional de vivências e 

experiências pedagógicas, qualificando-o ainda mais para o exercício do magistério e, em 

decorrência disso, possibilita a formação continuada dos docentes que já atuam na área. 

Uma marca do PIBID é o desenvolvimento de projetos inovadores, estratégias de 

ensino e produção de material didático. Os projetos envolvem diversas linguagens associadas 

aos componentes curriculares, tanto dos cursos de licenciatura quanto do da educação básica. 

Essas ações são implementadas nas instituições públicas a partir da elaboração de materiais 

didáticos e instrucionais que auxiliam e dinamizam o processo de ensino e aprendizagem, 

possibilitando também a formação continuada dos licenciandos, professores supervisores e 

coordenadores. O programa, na UNIVALI, visa ainda incentivar projetos na escola, que 

proporcionem a formação humanística, cultural e estética dos envolvidos no processo 

educativo. 

 Além disso, os licenciandos participam de atividades como reuniões de professores e 

pais e conselhos de classe, a fim de vivenciar todo o conjunto de atividades docentes. Os 

resultados das ações desenvolvidas nas escolas são registrados pelos licenciandos de forma 

sistematizada, em forma de portfólios, disponíveis no ambiente Sophia, plataforma Moodle, 

promovendo assim a reflexão sobre o seu desempenho. Alinhado com a portaria 260, de 30 de 

dezembro de 2010, que rege as normas gerais do PIBID, os objetivos do Programa Docência 

na Educação Básica são: 

 

Figura 7 - Objetivos do Programa Docência na Educação Básica 
Criada pela autora a partir do Projeto Institucional PIBID/UNIVALI 

•projetos inovadores nas instituições públicas 
envolvendo as diversas linguagens;DESENVOLVER

•materiais didáticos e instrucionais que auxiliem e 
dinamizem o processo ensino e aprendizagem;ELABORAR

•ações que possibilitem a formação continuada dos 
envolvidos diretamente no projeto: licenciandos, 
professores supervisores e coordenadores;

IMPLEMENTAR

•a participação dos licenciandos em reuniões de 
professores e pais e conselhos de classe;INCENTIVAR

•a reflexão do grupo acerca das ações desenvolvidas na 
escola de forma sistematizada por meio do registro 
escrito;

PROMOVER

•projetos na escola que visem à formação humanística, 
cultural e estética dos envolvidos no processo 
educativo.

INCENTIVAR



60 

 

O PIBID está dirigido à formação inicial e continuada de professores que atuam ou 

irão atuar efetivamente na Educação Básica. Trata-se de um programa inovador, que pode ser 

considerado, para o professor supervisor, como formação continuada e para o licenciando 

como experiência para a atuação docente. O programa permite que os professores da 

Universidade atuem diretamente na Educação Básica e que este contato seja ampliado para 

que a Universidade seja também um lugar de prática e não apenas de teoria. O programa 

possibilita ainda, que os professores supervisores retomem o diálogo por meio do contato com 

a universidade, renovando saberes e práticas. Ao se tornarem co-formadores dos licenciandos 

os supervisores provocam um movimento de reflexão e renovação da sua prática docente.  
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Secando peixes, 1882 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Estou possuído pelos novos 
prazeres que sinto nas coisas que 

vejo, porque tenho uma nova 
esperança de fazer algo que tenha 

alma. 

 

Vincent Van Gogh (2007, p. 90).  
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3.2 O PAPEL DOS ATORES NO PIBID 

Trago novamente a estesia percebida nas palavras de Van Gogh quando diz  sentir 

novos prazeres, ter a esperança renovada, fazer algo que tenha alma, porque associo esta 

satisfação com o PIBID, uma vez que ambos se pautam pelas  possibilidades renovadas e pela 

inovação. A afirmação é apoiada no pensamento de Arroyo (2010, p. 46), quando diz que 

educadores devem “manter-se numa escuta sempre renovada porque essa leitura nunca está 

acabada”. Para Arroyo (2010, p. 163) “o conhecimento, os valores e as competências se 

aprendem no intercâmbio humano”. E é esse intercâmbio que ocorre no Programa de 

Docência na Educação Básica. Para garantir que o programa seja desenvolvido conforme seus 

objetivos preconizam, criou-se uma estrutura humana formada por: coordenador institucional, 

coordenadores de área, professores supervisores e licenciandos.   

 

Figura 8 - Estrutura do Programa 
Criada pela autora a partir do Projeto Institucional PIBID/UNIVALI 

Arroyo (2010, p. 136), afirma que “temos que ampliar o olhar sobre os processos 

formadores dos educadores-docentes. A formação acontece na totalidade de práticas e, 

sobretudo no movimento educativo que as propostas legitimam e incentivam”. Assim se 

observa o trabalho da coordenação institucional do programa, que acompanha todos os 

participantes e suas atividades de maneira muito próxima, principalmente dos coordenadores 

de área, que acompanham as atividades dos professores supervisores e licenciandos. 

Segundo a Coordenadora Institucional do PIBIB na UNIVALI, sua função vai além do 

cuidado com a documentação dos envolvidos, ela necessita dar o “ritmo pedagógico” ao 

programa, evidenciar o foco e supervisionar para que as ações desenvolvidas estejam 

alinhadas com o que preconiza o programa, lembrando-os sempre do eixo que perpassa todo o 

programa: a formação estética. Para isto, aposta na formação dos coordenadores de área e no 

registro e avaliação contínua das atividades. O registro precisa ser um movimento não de 
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relato, mas de reflexão sobre o vivido e a avaliação do processo ocorre por meio de um 

instrumento institucional aplicado uma vez ao ano, e também de forma processual, por meio 

de seminários internos e reuniões de planejamento. Segundo a coordenação institucional, o 

bom desenvolvimento do programa se dá principalmente quando temos um coordenador de 

área que é inovador, que se desafia o tempo todo, que acredita no programa, que investe na 

formação do professor supervisor e que se faz presente no processo de planejamento. 

A coordenação de área tem como função orientar, acompanhar e avaliar as atividades 

desenvolvidas durante as vivências pedagógicas em todas as etapas, desde a concepção e 

planejamento das estratégias até a aplicação nas unidades escolares. Para tal, desenvolve 

atividades de formação, avaliação e reflexão, a fim de melhorar o desempenho das práticas 

dos supervisores e licenciandos do programa, de acordo com a área de atuação. 

Segundo a Coordenadora de Música, CM, seu papel é de integradora. A ponte entre 

licenciandos e os alunos da escola, por partilhar experiências, materiais e estratégias para que 

se constituam professores. “Alguns estão nos primeiros períodos do curso e ainda não 

passaram pelo estágio, o que os fragiliza um pouco.” Ela afirma que também atua junto aos 

professores supervisores a fim de enfatizar a educação estética, que procura abrir canais de 

comunicação por meio das artes.  A coordenadora trabalha com muita proximidade dos 

acadêmicos. “Temos nos encontrado várias vezes durante a semana para pensarmos em 

música na educação infantil, escolher repertórios, refletir sobre as ações, planejar, avaliar, 

viver.” 

Questionando a Coordenadora de Letras, CL, sobre o seu papel no programa, ela diz 

que é um dos melhores papéis que já desempenhou “no espetáculo da arte de ensinar e 

aprender”. Afirma adorar reger uma orquestra que é múltipla e plural. “Cada ator tem o seu 

papel especial para conduzir com harmonia a música maravilhosa do caminho para o 

conhecimento. A cada nota, a cada movimento, professor e aluno, aluno e professor 

sintonizam suas expectativas, permutam suas vivências, aplicam saberes.” Diz que a sintonia 

entre Universidade e Escola forma um “caminho sonoro de mão dupla, que transporta vozes, 

sons, perfumes e cores dos que querem ensinar e dos que querem aprender.” Responde com 

energia dizendo conduzir a batuta suavemente, com mãos vividas, já marcadas por anos de 

experiência. Procura desnudar os erros e acertos, os caminhos e descaminhos da leitura. Busca 

a sintonia da leitura fruitiva, para formação estética, sensível, ética e política dos futuros 

maestros e dos jovens aprendizes em momento de formação inicial, “cambiando leitura de 

mundo e leitura da palavra na sua mais fantástica modalidade - a poética”. A coordenadora diz 
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que necessita muitas vezes criar rusgas para resolver outras. “Transitar em contraponto entre 

os que querem ser professores, os professores atuantes e o ser humano em processo de 

formação é um papel que não tem preço.” Diz que ser coordenadora de área do PIBID “é ter a 

responsabilidade de ofertar o que há de melhor no decorrer da minha vida acadêmica”, que 

procura sempre receber o que todos têm a ofertar, estuda as novas possibilidades, pesquisa as 

mudanças sociais, culturais e tecnológicas com amorosidade e qualidade. Aponta ainda a 

certeza de que além de trabalho pode-se construir novos saberes e uma sociedade humanizada 

“pelo poder das bem ditas palavras”. Ela diz ainda que se emociona ao falar do programa. 

Os Supervisores são professores das escolas públicas municipais e estaduais, 

designados para supervisionar as atividades dos bolsistas de iniciação à docência. Segundo a 

Portaria nº 260, de 30 de dezembro de 2010, os professores supervisores devem cumprir 

alguns requisitos como: ser profissional do magistério, efetivo e em exercício na Educação 

Básica da rede pública. Suas funções são: informar ao coordenador de área alterações e 

eventuais mudanças nas condições previstas para o bom andamento das atividades, controlar a 

frequência e acompanhar as atividades dos licenciandos, manter os gestores da escola 

informados sobre todas as práticas e ainda enviar relatórios ao coordenador de área e 

participar de seminários regionais do PIBID. 

Assim, os professores supervisores do programa devem acompanhar as atividades 

presenciais dos licenciandos, participar de seminários, reuniões, atividades de formação, 

avaliação e reflexão pertinentes ao programa. Esses profissionais ganham em formação 

continuada, diretamente em suas práticas, que vão sendo recriadas e aperfeiçoadas a partir das 

intervenções, inovações e novidades pedagógicas aplicadas pelos licenciandos. Há relatos de 

professores supervisores que estendem as atividades realizadas pelos licenciandos às turmas 

que não tiveram oportunidade de participar das intervenções. Segundo o relatório final do 

PIBID UNIVALI (2011, p. 4) a atuação dos licenciandos ocorre não só durante as aulas, mas 

também como participantes de reuniões de professores e formações continuadas, em que 

apresentam resultados das ações desenvolvidos. Além dos professores supervisores, os 

gestores das unidades escolares também participam de reuniões de avaliação, socializando 

resultados obtidos pela ação dos licenciandos.  

Em entrevista, uma das docentes, que atua como supervisora dos licenciandos de Artes 

Visuais, PS 2 diz, que seu papel no PIBID é acompanhar as atividades dos bolsistas, 

orientado, registrando. Realizando os relatórios sobre as atividades, presenças dos bolsistas no 

dia a dia escolar e reuniões. 
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Os licenciandos são o alvo do programa, diante do objetivo de vivenciar a prática 

pedagógica em sua área de formação. Conforme projeto institucional do PIBID UNIVALI 

(2010, p. 4): “a ideia é que a sala de aula seja um espaço em que o licenciando possa traduzir 

o conhecimento em experiências práticas de ensino”. As atividades de vivência pedagógica 

expandem-se além da sala de aula. Segundo o relatório final do PIBID UNIVALI (2011, p. 4) 

a atuação dos licenciandos ocorre não só durante as aulas, mas também como participantes de 

reuniões de professores e formações continuadas, em que apresentam resultados das ações 

desenvolvidos. Os licenciandos participam de reuniões de pais e conselhos de classe, 

conhecendo cada ação escolar, seus objetivos e perspectivas. Além de participar das 

atividades da escola, os licenciandos apresentam sua visão em encontros com coordenadores e 

professores supervisores, ampliando, refletindo e avaliando as ações realizadas, sendo 

incentivados também à participação de eventos. As ações realizadas pelos licenciandos são 

postadas em um ambiente virtual de aprendizagem da UNIVALI , sob a forma de portfólios, 

que podem ser visitados pelos atores credenciados, portadores de senha de acesso. Além dos 

portfólios postados no ambiente virtual de aprendizagem, os licenciandos criaram blogs para 

divulgar suas ações, ampliando ainda mais a divulgação de suas vivências.  

Uma aluna do curso de Licenciatura em Matemática, participante do programa diz, ao 

ser entrevistada, que seu papel é a interação entre escola e universidade, já com uma visão da 

docência. “Temos uma visão, não só da parte prática de sala de aula, mas de toda a 

organização do ambiente escolar.” Nunca pensou em ser professora, mas com a oportunidade 

de participar do programa, desenvolveu o gosto pelo magistério. A partir do terceiro período 

da licenciatura já estava lecionando na rede estadual de ensino. A licenciada afirma que isso é 

uma consequência da participação no PIBID. No decorrer do programa já fez comunicações 

científicas, publicações de artigos e representou a UNIVALI na Feira Catarinense de 

Matemática. Conta que as formações desenvolvidas pela coordenação de área também 

contribuem muito para a sua experiência e que o PIBID colabora muito para a sua formação 

pessoal e profissional. 

É importante pontuar, que dentre todos esses atores citados, um dos que mais recebe 

vantagens é o aluno da educação básica, que desfruta de atividades planejadas, elaboradas e 

refinadas, que passam por constante supervisão e avaliação de profissionais com alto grau de 

qualificação e experiência docente. 
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                                          O pomar branco, 1888 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesta manhã trabalhei em 
um pomar de ameixeiras em flor; 
de repente começou a soprar um 

vento formidável, um efeito que eu 
nunca tinha visto aqui, e que 

voltava de tempos em tempos. Nos 
intervalos, o sol fazia resplandecer 

todas as flores brancas. 

Foi tão belo! 

 
 

                                 Vincent Van Gogh (2007, p. 201). 
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4 A ATUAÇÃO DO PIBID DE ARTES VISUAIS 

Aproprio-me das palavras de Vincent para apresentar o vento formidável que começou 

a soprar de repente, como nunca se havia sentido, que volta de tempos em tempos e que nos 

seus intervalos faz o sol refletir nas flores brancas, por certo, tornando-as ainda mais 

luminosas. Assim é a beleza de um momento organizado, apreciado e esperado. Um trabalho 

desenvolvido por futuros docentes, que levam para as escolas propostas de estratégias que 

aproximam cada vez mais os estudantes da arte. 

Este trabalho, um dos subprojetos do PIBID, Programa de Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência é o de Artes Visuais e Música. O subprojeto, em sua primeira página, 

aponta que o principal objetivo do ensino da Arte na educação escolar é a “aproximação do 

estudante com a cultura”. Assim, o sentido do subprojeto está na direção da compreensão da 

arte em todo o seu percurso produtivo, histórico e social. Relacionando esse aparato à função 

estética como primordial na arte, o subprojeto prima pela valorização do desenvolvimento da 

sensibilidade do aluno por meio dela. Aqui, a sensibilidade é entendida a partir do que define 

Duarte Jr. (2010, p. 164), “a dimensão sensível, fundamento de nossa relação primeira com os 

fatos da vida”. Para Duarte Jr. (2010, p.171) a educação da sensibilidade é “o processo de 

conferir atenção aos nossos fenômenos estésicos e estéticos”. Segundo os PCN’s (1998), a 

Arte provoca os sentidos e por meio dela é possível compreender aspectos sociais, sentidos. 

Um processo de humanização que a educação pode conduzir por meio da arte. 

Para a condução deste processo, licenciandos dos cursos de Artes Visuais e Música, 

juntamente com a coordenação desta área, planejam e elaboram as ações a serem 

desenvolvidas, visando alcançar seu principal objetivo que é aproximar os estudantes da arte. 

Para Ferraz e Fusari (2010) é preciso aproximar os estudantes da herança cultural e artística 

para que conheçam os aspectos mais importantes do patrimônio cultural e suas manifestações. 

Abordarei neste trabalho de pesquisa as concepções que norteiam o subprojeto, evidenciando 

apenas a atuação dos dois grupos de licenciandos de Artes Visuais, que desenvolveram 

projetos diversos com professoras supervisoras e turmas diferentes. 

Para a Coordenadora de Artes Visuais, CAV, o ensino da Arte na educação escolar é 

importante em três aspectos para que se comprometa com a formação do humano: a formação 

sensível/estética por meio da arte; a formação cultural/artística e o desenvolvimento da 

linguagem: “As três se articulam, no entanto a formação humana, por meio de uma formação 

do sensível e estética é um fator muito importante para que possamos pensar um mundo 
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melhor, pessoas mais comprometidas com suas vidas, mais sensíveis em relação aos outros 

humanos”. Esta visão coincide com o que Richter (2000) enfatiza quando afirma que é 

necessário que o ensino da Arte utilize as diferenças culturais “como recursos que permitam 

ao indivíduo desenvolver seu próprio potencial humano e criativo, diminuindo o 

distanciamento existente entre arte e vida”. 

A CAV cita que compreendendo que “é por meio da cultura que nos fazemos/tornamos 

humanos e a arte a formação cultural e artística é parte da cultura humana. Ainda é importante 

porque nos fazemos humanos na medida em que historicamente nos percebemos seres de 

linguagem e por meio dela nos expressamos, pensamos e fazemos o mundo”. 

Para a CAV, “primar por um ensino que enfoque os aspectos sensível/estético e o 

aspecto cultural/artístico possibilita olhar para a vida humana diferenciadamente”. Ela cita 

que a escola carece destas percepções, mas esclarece que os conceitos teóricos são 

importantes e que o saber artístico deve estar articulado a eles. “Penso na arte como 

linguagem contextualizada, histórica e socialmente transformada. Precisamos perceber o 

mundo atual para compreender a arte atual. Está ai nossa fragilidade!” 

Uma das professoras supervisoras do programa, formada em Educação Artística – 

Artes Plásticas e pós-graduação em História da Arte, há 11 anos trabalhando com o ensino da 

Arte, quando questionada sobre a importância do ensino da Arte na educação escolar, 

responde que é de fundamental importância dentro da escola. A PS 1 diz que “todos os dias, 

ao acordar fazemos uma leitura, são vários signos e imagens que nos rodeiam. É através da 

arte que se proporciona ampliação do pensamento artístico, sensibilidade, percepção, reflexão 

e imaginação”. Sobre o planejamento de suas aulas e a escolha de estratégias, afirma que suas 

aulas são programadas conforme o planejamento anual da rede de ensino, que é elaborado no 

início do ano. Neste planejamento estão os conteúdos, habilidades e estratégias. “Procuro 

sempre realizar atividades diferenciadas buscando informações em livros, internet, revistas e 

apostilas.” Questionada sobre se considerar uma professora criativa e inovadora, a PS 1  diz 

que às vezes, pois existem alguns fatores que a impedem de ser mais inovadora. “Sempre 

procuro inovar e criar, porém fico carregada de materiais indo de uma sala para outra onde 

tenho apenas uma hora de aula com um aluno sentado atrás do outro.”  

O processo de introdução dos licenciandos de Artes Visuais ocorre seguindo etapas 

sistematizadas no plano institucional do programa, como apontado na figura que segue: 
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Figura 9 - Etapas sistematizadas no plano institucional do programa 

Criada pela autora a partir de informações do projeto institucional e subprojeto de Artes Visuais 

 

Estas etapas visam à organização, a fim de oferecer aos participantes o panorama geral 

do programa, bem como possibilidades de relatos de experiências. A comunidade escolar 

também participa de atividades e eventos que evidenciem a arte regional nas diversas 

linguagens e espaços como o teatro, exposições e a rua. 

Questionada sobre o seu papel no desenvolvimento do PIBID, a CAV diz que é mediar 

o processo: “Achar maneiras de viabilizar a autonomia e autoria sem perder o rumo, sem 

perder o foco”. CAV observa que é necessário fazer com que eles se percebam autores do 

processo na medida em que criam e se tornam professores. CAV relata que mediar é talvez a 

parte mais difícil do processo. Ela afirma que poderia pensar um projeto igual para todos: 

“fazê-los aplicar coisas que estão na minha cabeça, no entanto penso que é preciso um meio 

termo, dar suporte para que criem e tenham clareza do que fazem”.  

 Acerca de sua participação na escolha das estratégias, a CAV afirma que foram 

pensadas e articuladas pelos acadêmicos em parceria com a supervisora do projeto. “Meu 

papel foi acompanhar o processo, trazer sugestões, fazer provocações para que pudessem 

pensar se estas eram as melhores estratégias”. Ela conta que cada grupo pensou e elaborou 

estratégias e materiais didáticos diferentes, “justamente porque acredito que não existe uma 
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forma única de se ensinar”. A CAV acredita que existe a necessidade de se ter clareza do que 

se deseja alcançar. “Traçamos juntos um objetivo e pensamos formas de alcançar este 

objetivo”, explica ela. 

A CAV não considera as estratégias aplicadas inovadoras, no entanto, para o contexto 

em que foram elaboradas e aplicadas, são diferenciadas. Ela explica que o conceito de 

inovação é bastante amplo e complexo: “ao pesquisar novas propostas de ensino de arte, é 

possível perceber que fomos beber em fontes de pessoas que já fazem pesquisas e atividades 

diferenciadas”. No entanto, a CAV diz que “para este grupo de acadêmicos, para estas escolas 

e para este contexto, podemos dizer que as atividades foram inovadoras”. Sobre as estratégias 

serem criativas, a CAV afirma que sim, pois para ser criativo é preciso ter repertório. Ela 

enfatiza que ninguém cria a partir do nada e informa que o foco foi ampliar o repertório dos 

acadêmicos e por consequência dos estudantes das escolas, possibilitando contato com as 

mais diversas linguagens da arte. 

Ao apresentar uma questão sobre a escolha das estratégias: se deveriam acompanhar 

os conteúdos estabelecidos pela rede, a LAV 1, responde que a partir do diagnóstico de que o 

plano de ensino do município de Itajaí elencava conteúdos sobre a arte local e regional, mas 

que faltavam materiais sistematizados sobre o assunto, a equipe organizou uma pesquisa. LAV 

1 relata que assim estabeleceu-se contato com alguns artistas, já com o foco na sistematização 

de um banco de imagens das obras com a finalidade de produzir materiais didáticos. Mas a 

aproximação direta entre alunos e artistas seria de grande importância para a concretização de 

um projeto que tem por eixo central a educação estética. Foram então proporcionadas formas 

de proximidade mais concretas entre os alunos e a arte local, inserindo nas atividades visitas 

dos alunos a exposições. A LAV 1 conta que, além disso, uma ação muito importante foi 

incluída no projeto: “o contato com alguns artistas locais, que visitaram os alunos na própria 

escola para contextualizar obras e desenvolver atividades relativas aos seus trabalhos 

artísticos”. 

A LAV 2, confirma que a escolha dos artistas foi justamente por estarem mencionados 

no plano municipal da disciplina de Arte e não haver material para desenvolvimento de 

estratégias. A licencianda afirma ainda que, por acreditarem que as pessoas necessitam de 

contato mais próximo com os artistas e suas obras, entendem como importante conhecer o 

contexto em que as obras foram criadas e vivenciar um pouco as técnicas utilizadas por eles. 

“Sem contar que os artistas trabalhados formam parte da história cultural da cidade dos 

alunos, permitindo um aprendizado mais significativo”, comenta. 
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O LAV 3, formou com outros alunos, inclusive  de Licenciatura em Música, o Grupo 

Coletivo Arteiro. O LAV 3 diz que para o grupo, as estratégias não seguiram necessariamente 

os conteúdos estabelecidos pela rede: “Nosso primeiro passo foi seguir os parâmetros já pré-

estabelecidos pela proposta do programa, que era a relação com a produção artística e cultural 

regional”. Conta que realizaram uma pesquisa em forma de questionário com os alunos que 

iriam participar das ações. “Queríamos identificar os conceitos básicos de arte, entendendo 

que só poderíamos começar as ações depois disso”. O LAV 3 conta ainda que depois de 

identificar os conceitos básicos de arte, estreitaram o que foi identificado com a produção 

artística regional. “Depois das ações específicas com alunos, começamos ampliar as ações 

para além das aulas, atingindo a todo corpo da comunidade escolar”, relata o LAV 3. Foram 

organizados ciclos de formações continuadas e oficinas com professores e especialistas, bem 

como promoção de ações culturais e artísticas dentro e fora da escola, com a participação dos 

pais dos estudantes. 

A LAV 4, esclarece que participou do PIBID durante  2011 e 2012, fazendo parte do 

Grupo Coletivo Arteiro, do qual se orgulha muito. Para ela, desenvolver os projetos no PIBID 

foi importante para a formação, efetivando a relação entre os diferentes níveis de ensino, 

considerando que a Universidade tomou a iniciativa de colocar-se como parceira na escola, 

valorizando ainda mais a sua contribuição. O grupo buscou projetos que vivenciassem o 

momento da cultura local atual, “sempre seguindo conteúdos em concordância com a escola e 

a professora supervisora, que aprovaram nossas estratégias”. 

Segundo Mattar (2010, p. 187): 

A oportunidade de experimentar estratégias, recursos e propostas de mediação 
da arte articulando cultura visual, liberdade poética, desejos e 
questionamentos favorece a interação fortalecedora entre prática educativa, 
artística e investigativa, entre o professor, o artista e o pesquisador.  

Durante o período pesquisado, foram elaborados materiais didáticos como jogos com 

as obras dos artistas locais, tais como memória, quebra-cabeças, cubos. Acerca disso a CAV 

afirma que alguns materiais e estratégias são mais relevantes para um contexto do que para 

outro, no entanto, pesquisaram novos conteúdos artísticos. “Isso parece a grande contribuição 

para o ensino.” A CAV enfatiza que a sistematização de novos conhecimentos é de grande 

relevância para o projeto. “Buscamos trabalhar com artistas que tinham pouco registro, 

precisamos aprender a sistematizar isso.” Disse também que havia ainda a necessidade de 

criar formas de ensinar os conceitos. “Este é o ganho para o ensino da arte. Professores que 

ensinam o que está nos livros, mas também que elaboram conhecimento. Esse é o ganho: 
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Aprender a registrar a história da arte, elaborar materiais didáticos e pensar estratégias 

diferenciadas.” Opina a CAV. 

Questionados sobre quais cuidados foram necessários para a elaboração desse material 

e qual a importância desse tipo de material para o ensino das artes, a LAV 1 responde que “o 

cuidado com o material de qualidade pensando no manuseio e o público a ser atingido quanto 

à estratégia de ensino e aprendizagem. Pensamos também na qualidade das imagens e na 

inovação diante da construção de um novo jogo “Cubos”.” A LAV 2 responde que o primeiro 

cuidado foi a autorização dos artistas para o uso das imagens. Depois, os possíveis 

aproveitamentos e usos conforme os objetivos do projeto. “A durabilidade e qualidade das 

imagens foram avaliados também, sendo que os primeiros jogos construídos eram mais 

artesanais.” Além de jogos, as licenciandas promoveram diversas estratégias com a proposta 

de utilização dos materiais, como apresentações em Power Point sobre os artistas para que os 

alunos pudessem conhecer o histórico de cada um deles. 

Ainda sobre a produção do material, a LAV1 afirma que a estratégia estabelece um 

processo de ensino e aprendizagem lúdico e interativo aos educandos. A leitura das imagens 

das obras reproduzidas nos jogos auxilia no contato com a diversidade de produção dos 

artistas. A LAV 2 fala da importância da dinâmica lúdica da aplicação desses materiais e que 

além da possibilidade de contato com as imagens de obras de arte, permitem ao aluno montar 

a imagem, apreciar a obra e estimular os sentidos a partir da atenção aos detalhes. 

Sobre a aplicação dos materiais e seus objetivos, as LAV 1 e 2 afirmam que todos os 

materiais foram utilizados e o principal objetivo foi conhecer a produção de arte dos artistas 

locais, praticar a leitura de imagens, vem fortalecer o processo de ensino e aprendizagem em 

Arte com foco na arte regional.  Ana Mae Barbosa (2005, p. 34) cita que “temos que 

alfabetizar para a leitura da imagem.” E assim preparar a criança “para a decodificação da 

gramática visual”. Na oficina lúdica, os objetivos foram de apreciar e brincar, sendo que 

brincar, é a forma que as crianças têm de representar e conhecer o mundo. É por meio dessas 

brincadeiras que acontecem as trocas de experiências.  

Questionadas sobre a metodologia seguida na aplicação desses materiais e como se 

deu o planejamento dessas ações, as licenciandas responderam que a abordagem utilizada foi 

pautada na proposta triangular de Ana Mae Barbosa, no apreciar, contextualizar e fazer 

artístico. Para isso, criaram apresentações visuais e proporcionaram leituras de imagens. “Para 

cada artista foi aplicada uma técnica referente, com materiais diferenciados, como chapas de 

fibra de papel, argila. O projeto teve o diferencial de levar artistas e obras originais para 
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dentro do espaço escolar”, conta a LAV 2. 

Ambas comentam que quanto ao cronograma das atividades foi necessário ser mais 

flexível, diante das possibilidades de agendas dos artistas para as exposições dentro da escola. 

A LAV 1 afirma que “a única ordem exata foi que a oficina artística aconteceu sempre depois 

de todas as outras ações.” Ela relata que os grupos de educandos atingidos com a ação 

puderam conhecer a obra original no dia da exposição e visita do artista na escola, brincar 

com os jogos e os demais materiais didáticos produzidos a partir das imagens e das próprias 

obras dos artistas. Puderam ainda realizar suas produções a partir de leituras de imagens, 

refletir e contextualizar. Sobre a leitura de imagens, Martins et al. (2009), explicam que 

“propor a leitura de uma obra de arte pode ser, então, mediar, dar acesso, instigar o contato 

mais sensível e aberto acolhendo o pensar/sentir do fruidor e ampliando sua possibilidade de 

produzir sentido”.  

O grupo 2, do “Coletivo Arteiro” optou por desenvolver projetos, agregando 

licenciandos de Música, a fim de ampliar as possibilidades interdisciplinares. Compartilhando 

as atividades entre Artes Visuais, Teatro e Música, levou essas linguagens para a escola. Além 

disso, estendeu o convite às famílias dos estudantes, a fim de promover a ampliação do 

movimento cultural e artístico na comunidade escolar como a apreciação de espetáculos 

teatrais, para a formação estética da comunidade escolar, visitação de espaços públicos 

destinados à arte, mobilização da comunidade de pais e professores a fruição de espetáculos 

teatrais.  

Sobre a elaboração dos materiais didáticos, LAV 3 conta que na primeira etapa do 

projeto, no primeiro semestre de 2011, as ações abrangiam os espaços de formação estética 

dentro e fora da escola. Fizeram então um levantamento de imagens das produções artísticas 

de arte urbana de Itajaí, que foi gravado em CD. “Destas Imagens, produzimos dois jogos, 

quebra cabeça e jogo da memória”. O LAV3 relata que entrevistaram um artista regional do 

grafite e gravaram a entrevista em DVD e elaboraram slides com dados do grafiteiro e 

imagens de suas produções. A partir disso foram elaborados moldes chamados estêncil para 

desenvolver as ações com os alunos. “Primamos pela qualidade dos materiais e pela relação 

com os objetivos”, conta o LAV 3. 

A LAV 4, dentro das várias oficinas aplicadas, afirma que procurou sempre seguir a  

primeira experiência, com apresentação de artistas, entrevistas , confecção de jogos utilizando 

as obras de arte e artistas. LAV 4 lembra que “o material didático é importante por ser um 

mediador entre o conhecimento e o aluno nas aulas, desde que seja muito bem explicado, com 



74 

 

muito incentivo e criatividade”. 

O LAV 3 conta que todos os materiais utilizados para aplicação das ações foram 

deixados na escola para que outros professores pudessem usá-los. “Os objetivos eram 

específicos, mas todos convergiam para a discussão da arte urbana, em especial o grafite”, 

relata. “Os materiais poderiam ajudar na construção de conceitos em relação à discussão sobre 

as ruas de Itajaí como espaços artísticos e de formação estética”. A LAV 4 afirma que o 

principal objetivo foi “desenvolver a capacidade de apreciação e sensibilidade estética, por 

meio do contato de expressões artísticas”. Procuraram fazer com que cada aluno percebesse a 

sua capacidade de criação estimulando-o a novas experiências artísticas. 

Sobre as metodologias aplicadas pelos integrantes do Coletivo Arteiro, LAV 3 

esclarece que cada ação teria um material didático e seu objetivo especifico. “Lembro-me que 

primeiro discutimos os conceitos de arte urbana e depois começamos a experimentar os 

suportes e técnicas do grafite”. O LAV 3 enfatiza que, nesta fase, a utilização de imagens de 

artistas e suas produções eram importantíssimas, já que precisariam de referências: “Quando 

começamos a falar das produções de Itajaí os materiais didáticos ajudavam a aproximar os 

conceitos já produzidos. Era uma forma de manipular os conhecimentos de outro jeito.” Por 

meio de jogos, brincadeiras, imagens e ações práticas como aplicar os estênceis no muro da 

escola. Era uma forma de interligar os conceitos a prática. “Os materiais sempre atuaram 

desta forma: instrumentos de práxis.” O comentário do LAV 3 está relacionado ao que afirma 

Mattar (2010, p. 191): “Os propósitos para a profissão não advêm de uma realidade externa ao 

sujeito. Constroem-se na práxis e dela se alimentam”. 

A LAV 4 relata que a intenção sempre foi, a partir de um bom planejamento, criar 

novas imagens, combinando com formas já vividas.  “Isso enriqueceu o processo  de criação e 

fruição por meio de vivências estéticas, visando às necessidades do aluno e da escola.” 

A LAV 1, quando questionada se considera as ações aplicadas como criativas e 

inovadoras, diz que diante da realidade que vinha acontecendo na escola em questão foram  

ações criativas e inovadoras. “Levar o artista e a obra de arte para dentro do ambiente escolar, 

como aconteceu com os cinco artistas, foi sem dúvida um diferencial naquela comunidade.” 

Conta que confeccionaram um material diferenciado para cada produção, relacionando 

sempre à técnica do artista.  “Segundo relato das crianças a maioria dos materiais e das obras 

de arte conhecidas por eles eram até então desconhecidas”, diz. 

A LAV 2 considera que é pouco comum os artistas visitarem as escolas com obras 
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originais, explicando o processo criativo, incentivando os alunos a criar. “Aplicamos técnicas 

diversas, como gravura, pintura em eucatex, aguada, escultura em argila”. Ela considera ainda 

que as ações tenham sido criativas e inovadores pelo envolvimento dos alunos.  

O LAV 3 diz que não sabe até que ponto ações midiáticas como entrevistas, vídeos, 

imagens e jogos podem ser consideradas inovadoras. “Acredito que neste caso são as formas 

de aplicação e de como os objetivos específicos são alinhavados com a temática e a própria 

prática que devem ser considerados.” O LAV 3 opina que estamos em um momento delicado 

da educação em que qualquer ação que saia do padrão poder ser considerada  inovadora. 

“Estamos saturados de ações deste tipo. O que realmente importou para nós é como levamos a 

sério o planejamento, os levantamentos de dados e a qualidade das ações.” Disse que s e 

preocuparam com o bom trabalho e não se ele seria inovador ou criativo. “Até hoje pessoas 

falam do projeto, mas não por sua inovação e sim pela qualidade”, comenta o LAV 3. 

Já a LAV 4 considera que todas as ações aplicadas foram criativas e inovadoras 

“porque são os alunos que constroem, que inovam de acordo com o que aprenderam na 

teoria”. Destaca que o trabalho é muito importante para o desenvolvimento da criatividade de 

cada um, aprofundando conhecimentos e praticando habilidades. 

Segundo uma das professoras supervisoras, as estratégias aplicadas pelos licenciandos 

são inovadoras, principalmente na área de música, mais no aspecto de novidade, por não ser 

sua área de atuação. “Como trabalhamos com salas cheias e sem espaço apropriado, acredito 

que as estratégias do PIBID acabam sendo mais bem aplicadas, porque eles realizam as 

oficinas em um número maior.” 

Ao analisar os portfólios elaborados pelos licenciandos, postados e compartilhados no 

ambiente Sophia, durante o que Bardin (2007) chama de “leitura flutuante”, que consiste em 

estabelecer contato com os documentos para retirar impressões e aos poucos aprofundar-se no 

trabalho, percebi que houve estudos, mudanças e muita vontade de vivenciar a experiência 

pedagógica. Os licenciandos, com apoio da coordenação de área e intervenção da 

coordenação institucional, iniciam as atividades conhecendo a escola, os docentes, os alunos. 

Planejam, formulam objetivos, cronogramas, estratégias, providenciam recursos, a meu ver, 

sempre buscando fazer o melhor possível. Após as atividades de organização, reuniões com as 

coordenações para orientações sobre as funções de cada um dos atores, os licenciandos 

preparam materiais. Isso se repete a cada nova estratégia, ou intervenção, como são 

denominadas as atividades propostas. 
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Durante a leitura flutuante alguns trechos me chamaram à atenção por parecerem tão 

bem narrados como se eu estivesse observando de perto a cena: 

Com um olhar mais objetivo para o recorte cronológico estabelecido entre o segundo 

semestre de 2011 e o primeiro semestre de 2012, executei o que Bardin (2007) denomina 

“pré-análise”, ou seja, a escolha dos documentos, formulação de hipóteses e objetivos e 

elaboração de indicadores. Observei que ações de preparação e aplicação de estratégias foram 

desenvolvidas em maior quantidade, significando tanto o cuidado com o planejamento e 

elaboração como a preocupação em vivenciar o universo escolar no papel de docente. Percebi 

isso além dos portfólios: durante os encontros, conversas e reuniões que participei como nas 

respostas das entrevistas. 

As ações categorizadas e quantificadas foram narradas nos portfólios. Utilizando a 

metodologia de análise de conteúdo. Aplico após a pré-análise, os próximos dois polos 

cronológicos: a exploração do material e em seguida o tratamento dos resultados, a inferência 

e a interpretação, conforme estabelecido em Bardin (2007).  

A fim de apresentar uma análise clara das vivências pedagógicas ocorridas nas escolas, 

demonstro em duas seções, de acordo com os grupos atuantes: Grupo 1, denominado daqui 

em diante de G1, que fazem parte a LAV 1 e 2, e Grupo 2, denominado G2, dos LAV’s 3 e 4. 

É importante salientar que os dois grupos analisados participaram de reuniões, 

seminários, formações e outros eventos, com outros grupos do curso de Licenciatura em 

Hoje tentamos traçar a linha do tempo, fizemos uma lista cronológica e 
apresentamos as pesquisas das linhas pesquisadas. Apresentei a de Artes 
visuais, pois a proposta era de uma linha do tempo em banner ou 
expositiva para a sala de Arte (LAV1). 

Estas ações conjuntas fortalecem nosso projeto, permitindo vivenciar, nos 
relacionar com pessoas e objetos que formam parte de nossa cultura e 
escrevem a história de nossa região. (LAV2). 

 
O trabalho do Coletivo Arteiro neste semestre se expandiu para a 
comunidade, não realizando ações apenas na escola, mas em outros 
contextos educacionais, como outras instituições e até mesmo na rua, em 
contato direto com o cotidiano das pessoas que fazem parte da 
comunidade. Assim, mantendo nosso foco e não perdendo o contato com 
os alunos e com nossa formação docente, mas ampliando nossa formação 
como articuladores da produção cultural regional, preocupados com a 
formação estética da comunidade. Buscando um diálogo crítico/criativo 
entre as pessoas que fazem parte e são integrantes da universidade, escola 
e comunidade objetos que formam parte de nossa cultura e escrevem a 
história de nossa região. (LAV3). 
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Música, podendo assim apropriar-se de outros conhecimentos, como também participar dos 

relatos das experiências de licenciandos de outro curso, que desenvolviam ações diversas. Os 

acadêmicos também promoveram formações para os professores que atuam na Escola, 

estabelecendo parceria entre a Educação Básica e a Universidade e criando assim um elo 

articulador e um movimento que devolve ao profissional da educação o acesso à universidade 

e à formação continuada. 

Durante a leitura flutuante dos portfólios das licenciandas do G1, observei logo no 

início, no período que antecede o recorte cronológico aqui estabelecido, a dificuldade de 

acesso à professora supervisora, PS 1, que buscou colocar uma forma definida para as ações 

sugeridas pelo grupo, fato que tornou o início das atividades moroso e desmotivador para as 

futuras docentes que chegavam à escola com propostas inovadoras comparadas às estratégias 

delineadas pela docente, que propôs construir uma linha do tempo. Entretanto o eixo proposto 

pelo projeto: “Arte e Cultura Regional”, ainda não atendia a vontade da supervisão. A 

dificuldade observada no relato apresentado pode ser sustentada pela afirmação de Arroyo 

(2011), quando diz que de um lado há docentes criativos, autores, lutando ara serem menos 

aulistas e de outro lado a tradicional rigidez curricular. 

Entendo como importante fazer observações a respeito dessas dificuldades, mesmo 

que tenham ocorrido em período anterior ao recorte cronológico estabelecido para a pesquisa, 

por perceber que na relação da professora supervisora com as licenciandas houve não somente 

divergência de ideias, mas atitude impositiva. O G1 necessitava encontrar um eixo condizente 

com o objetivo do projeto e com o planejamento da professora que atendia um plano de 

ensino vindo da Secretaria Municipal de Educação e, diante da necessidade de um acervo de 

imagens de obras de arte para as aulas a professora solicita a pesquisa e impressão de material 

para fortalecer sua prática com imagens de alguns artistas do expressionismo abstrato, 

minimalismo, muralismo mexicano, op art, pop art, pontilhismo, fauvismo, expressionismo, 

cubismo, surrealismo, dadaísmo, futurismo, modernismo brasileiro entre outras. Para Richter 

(2008, p. 24) “a tendência no ensino das artes visuais, ainda hoje, é reproduzir conceitos 

modernistas de arte largamente aceitos nos meios acadêmicos”. 

No relato analisado, percebi a riqueza de ideias e a grande vontade de revelar à 

comunidade escolar que a riqueza cultural estava muito próxima desses estudantes. Cabe 

destacar que para Richter (2008, p. 24) “trabalhar com estética do cotidiano no ensino das 

artes visuais supõe ampliar o conceito de arte, de um sentido mais restrito e excludente, para 

um sentido mais amplo, de experiência estética”. E essa era a proposta do grupo.  
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Para a aplicação do projeto seria necessário haver flexibilidade no planejamento para 

que as futuras docentes pudessem executar suas ações, levando aos estudantes o 

conhecimento e compreensão da arte local. Assim, em conversa com a CAV, ficou 

estabelecido que os licenciandos seriam os criadores das ações e do projeto, sempre adequado 

às necessidades da comunidade escolar, porém com o foco no objetivo do projeto “Arte e 

Cultura Regional”. Arroyo (2011, p. 35) salienta a necessidade de “abrir novos tempos-

espaços e práticas coletivas de autonomia e criatividade profissional”. O autor diz ainda que é 

preciso entender as estruturas limitadoras da autonomia e da criatividade para poder se 

contrapor e assim poder avançar. 

Sobre a importância da relação pedagógica dos futuros professores com a escola e os 

alunos, Mattar (2010, p. 186) afirma que durante o planejamento e desenvolvimento de 

propostas de ensino “o licenciando protagoniza episódios reais de ensino e aprendizagem da 

arte e, uma vez frente deles, tem oportunidade de desenvolver as competências necessárias 

para enfrentar as diversas dificuldades que encontrará”. 

A partir desse momento ficou estabelecido que o objetivo de conhecer as 

manifestações artísticas regionais e seus principais artistas. A aproximação dos alunos com os 

artistas se daria na Escola, possibilitando maior interação dos alunos nas aulas de Arte. É 

importante informar que para a construção do objetivo, um fator muito importante foi a 

aplicação de um questionário para a comunidade escolar. Os dados levantados demonstraram 

pouco acesso a atividades artísticas e culturais.  

Ao apresentar o projeto para a professora supervisora, ainda houve dúvida em como 

encaixar as ações no seu planejamento.  Diante disso, as licenciandas propuseram uma visita à 

exposição de Ernesto Meyer Filho, artista nascido em Itajaí, já falecido. Suas obras ganharam 

importância e ele é considerado um dos primeiros modernistas de Santa Catarina. Talvez por 

ser um dos artistas mais citados no plano de ensino da rede municipal de Itajaí, a PS 1 

demonstrou agrado. 

Enfim as LAV’s 1 e 2 puderam fazer a primeira intervenção. A partir desse evento 

foram elaborados materiais como jogos de quebra-cabeça e memória com as imagens das 

obras do artista, tendo como objetivo principal levar os alunos a conhecer sua vida e obra. 

Dessa forma foi possível estabelecer um contato mais próximo entre as obras de Meyer Filho 

e os alunos da escola. Aos alunos que não tiveram oportunidade de conhecer as obras de 

perto, as licenciandas disponibilizaram o belíssimo catálogo da exposição e também o contato 
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próximo com os materiais utilizados pelo artista, além de atividades de leitura de imagens e 

ações com os jogos elaborados a partir do material visual riquíssimo. 

Trago a seguir imagens de um portfólio postado no ambiente Sophia, referentes à ação 

descrita e analisada: 

                                 

Imagens 2 e 3 – Atividades desenvolvidas pelo alunos da E.B. Gaspar da Costa Moraes 
Fonte: Portfólio da LAV 1 

A continuidade do projeto previa exposições dentro da escola, com a visita de alguns 

artistas para que os alunos pudessem conhecer e entrevistar cada um, mas as dificuldades 

colocadas pela PS 1 impediram a realização das intervenções. Assim, orientadas pelas 

coordenadoras, as LAV’s 1 e 2  iniciaram o segundo semestre de 2011 na Escola Básica 

Antonio Ramos, também da Rede Municipal de Ensino de Itajaí, com a outra professora 

supervisora, denominada PS 2. Diferentemente da escola anterior, nesta as licenciandas foram 

recebidas de maneira positiva e favorável aos projetos propostos. 

Após a definição de que os projetos deveriam atender alunos dos Anos Finais do 

Ensino Fundamental que frequentam a Escola no período vespertino, o planejamento foi 

elaborado seguindo a proposta triangular de Ana Mae Barbosa: contextualizar, apreciar e 

fazer. Barbosa (2005, p. 107) relata:  

Quando o aluno observa obras de arte e é estimulado e não obrigado a 
escolher uma delas como suporte de seu trabalho plástico a sua expressão 
individual se realiza da mesma maneira que se organiza quando o suporte 
estimulador é a paisagem que ele vê ou a cadeira de seu quarto. 
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As abordagens contemporâneas para o ensino da Arte propõem, segundo os PCN’s, 

que os conteúdos, apoiados na proposta triangular, percorram três eixos norteadores: fruição, 

reflexão e produção. Neste percurso, a apreciação de obras de arte ou de suas imagens, aliada 

ao conhecimento histórico e conceitual, constitui o caminho da compreensão da cultura 

visual, enquanto o fazer artístico inter-relaciona os aspectos cognitivo, sensível e inclusive 

ético. No dizer de Duarte Jr. (2010) é a educação estésica, referindo-se ao desenvolvimento 

dos sentidos, que nos torna mais sensíveis e capazes de tomar consciência e refletir sobre os 

acontecimentos que nos rodeiam. Ensinar e aprender, no que diz respeito à arte é muito mais 

que compreender: é respeitar as diferenças e peculiaridades das produções artísticas e 

culturais, ampliando o saber sensível. 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Pressupostos Teóricos do Ensino da Arte – Epistemologia 
Elaborado pela autora 

 

Dessa forma, as ações realizadas pelas LAV’s 1 e 2 têm como suporte imagens de 

obras de arte e obras originais de artistas regionais. A partir destas obras ou imagens, as 

atividades, apoiadas no tripé: apreciação, contextualização e fazer artístico, se desenvolvem, 

buscando sempre que os estudantes compreendam a produção artística em sua profundidade.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Metodologia Triangular 
Elaborada pela autora 
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Para Ana Mae Barbosa (2005, p. 32), “o que a arte na escola principalmente pretende é 

formar o conhecedor, fruidor e decodificador da obra de arte”. Assim pode-se promover o 

encontro do sensível com o inteligível, como propõe Duarte Jr. (2010), proporcionando aos 

alunos que se apropriem de maneira integral dos objetivos de aprendizagem propostos.  

A primeira ação do G1 foi apresentar slides sobre Márcia D’Ávila8 e Lindinalva 

Deólla9 e as obras das duas artistas com o intuito de contextualizar com os alunos acerca das 

criações e histórias da vida das artistas, para preparar os alunos para as próximas ações. 

 As ações seguintes foram visitas das artistas à Escola, possibilitando aos alunos a 

oportunidade de conhecer de perto, não somente as obras, mas conversar pessoalmente com as 

artistas, integrando conhecimento e experiência, assim como estabelece Parsons (2005, p. 

296): “A integração ocorre quando a aprendizagem faz sentido para os estudantes, 

especialmente quando a conectam com os próprios interesses, experiências de mundo e vida”. 

Levar para a escola artistas vivos, da própria comunidade, perpassa a proposta de 

Bastos (2005), que é valorizar a cultura local, assim como os recursos disponíveis. Para a 

autora, o ensino da arte baseado na comunidade pode assumir um caráter emancipatório. O 

projeto atendeu 230 alunos de 5ªs e 7ªs séries10 do EF, tinha como um dos objetivos a 

elaboração de materiais didáticos. Foram então confeccionados jogos com imagens das obras 

de cada uma das artistas quatro jogos de memória com vinte peças cada além da reprodução 

de cinco imagens das obras de cada artista. Esses materiais foram utilizados em oficina lúdica 

com os alunos. 

                                                 

8 Márcia D’Ávila é artista plástica nascida em Itajaí, SC. 
9 Lindinalva Deólla da Silva é artista plástica nascida em Itajaí, SC. 
10 6ºs e 8ºs Anos do Ensino Fundamental. 

O retorno positivo deste dia foi que ao visitar o site da artista eles 
deixaram recados, estabelecendo uma prévia comunicação, demonstrando 
afinidade com o trabalho e ansiedade para conhecê-la (LAV1). 
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Imagem 4  - Artista plástica Márcia D’Ávila conversando com os alunos 
Foto: Licenciandos PIBID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagens 5 e 6 - Trabalhos desenvolvidos pelos alunos a partir da obra da artista Márcia D’Ávila 
Fotos: Licenciandos PIBID 

O objetivo geral do projeto realizado foi conhecer as manifestações artísticas regionais 

e seus principais artistas pela apreciação das obras, dentro e fora da Escola, foi inteiramente 

alcançado. Além disso, as diretrizes para o próximo semestre foram também traçadas na 

perspectiva da continuidade de aproximação dos estudantes com a arte local e regional. Para 

atingir o objetivo, as LAV’s 1 e 2 enfrentaram o que Martins et al. (2009, p. 70) chamam de 

“desafio da mediação cultural”, que deve, além de “provocar o olhar cognitivo do fruidor, 

conscientizá-lo de todas as nuances presentes na obra ou em sua relação com ela”, pois não 

basta determinar tarefas aos alunos, mais do que isso, é preciso ser “atendente, guia, 

inspirador, parteiro psíquico”, como sugere Read ( p. 231). E foi assim que as licenciandas 1 e 

2 deram continuidade ao projeto no primeiro semestre de 2012: sendo inspiradoras, 

mediadoras e formadoras. 

Ao iniciar as atividades na EBAR, as LAV’s 1 e 2 promoveram a apresentação dos 

resultados do semestre anterior e atividades de formação para os professores a fim de 
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possibilitar um momento de debate e formação estética, com o objetivo de experimentar o 

manuseio da argila que é um material facilmente encontrado na região. Ações deste cunho são 

de grande importância no sentido de conhecer os sujeitos que atuam na comunidade escolar e 

ganhar espaço e confiança para o desenvolvimento dos trabalhos. 

É importante informar que a experiência pedagógica das licenciandas 1 e 2 foi objeto 

de relato durante o evento PIBID na Universidade Estadual de Maringá, PR e os materiais 

didáticos produzidos foram expostos em evento na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 

em São Leopoldo, RS. 

Seguindo a direção da continuidade proposta, os alunos atendidos pelo projeto 

visitaram a exposição do artista itajaiense Baruch. Na ocasião, pela dificuldade de saída da 

Escola, um número menor de alunos participou. Assim, a equipe percebeu que levando a 

exposição para a Escola, mais estudantes teriam a oportunidade. 

                           

Imagens 7 e 8 – Exposição e oficina Artista Baruch 
Foto: Licenciandos PIBID 

O artista itajaiense Wenceslaw levou suas obras para a EBAR e conversou com alunos 

sobre seus trabalhos. Em outro encontro com o G 1 os alunos puderam materializar suas 

leituras sobre as obras do artista em trabalhos de giz sobre eucatex.  

                         

Imagens 9 e 10 - Artista plástico Wencesslaw conversando com os alunos 
Fotos: Licenciandos PIBID 
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Augusto Raio, também artista de Itajaí foi convidado a aproximar sua vida e obra dos 

estudantes. O passo seguinte foi uma oficina de colagem revelando aspectos formais e 

informais das obras do artista em questão.  

                                    

Imagens 11 e 12 – Oficina de gravura e artista plástico Augusto Raio conversando com os alunos 
Fotos: Licenciandos PIBID 

A elaboração e confecção de quatorze cubos com imagens das obras dos artistas 

trabalhados, quatorze quebra cabeças e sete jogos de memória, também com imagens das 

obras possibilitou, além de oficinas lúdicas com o objetivo de memorizar e apreender 

informações e conhecimentos, a ampliação do acervo de materiais para o ensino da Arte na 

EBAR. 

O G2 iniciou o segundo semestre de 2011 com a apresentação do projeto “Paisagens 

artísticas compartilhadas”. Optaram por trabalhar com música, expressão teatral, e cinema, 

buscando valorizar a diversidade de linguagens e culturas. Martins et al. (2009, p. 192) 

expõem que as linguagens artísticas são: “artes visuais, música, teatro, artes audiovisuais e 

tantas outras que podem surgir e que se fazem na inventiva criação de linguagens, articuladas 

com códigos que se fazem signos artísticos”.  Sobre o conceito de cultura, Morris, Daniel e 

Stuhr (2005, p. 270) definem que “a cultura provém de um projeto dinâmico, de nosso modo 

de viver, e demarca nossas possibilidades para a compreensão e ação”.  A partir desse 

conceito, entendo que o objetivo principal, de promover diálogos entre as linguagens 

artísticas, abarca em primeiro plano a proposta de Hernandez (2000), em que por meio de 

projetos de trabalho pode-se reorganizar a gestão de tempo e da relação entre professor e 

alunos, permitindo a redefinição sobre os conteúdos e temas, bem como seu modo de 

aplicação. Em segundo plano delineia-se o tratamento da educação multicultural, que para 

Chalmers (2005, p. 255) é “um exercício de relações humanas”, aparente no decorrer da 

aplicação das ações do grupo.  
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Nesse mesmo dia, o G2 mostrou duas animações: Pedro e o Lobo11 e Papa Léguas12, 

seguidas de intervenções com alguns instrumentos inusitados, como placas de raio x e 

“conversas” entre os alunos utilizando os instrumentos musicais. Reconheço que as 

estratégias alcançaram o conceito de Hernandez (2000, p. 141): “aprender é um processo 

social, comunicativo e discursivo”, por haver movimento e comunicação na ação do grupo. 

Durante o desenvolvimento do projeto em questão o G2 manteve o caráter 

interdisciplinar. Na oficina “Músicas figuradas” brincaram com as sensações de alegria, 

tristeza e medo, causadas pelas interferências musicais e visuais a partir da obra do artista Roy 

Lichtenstein13. Também utilizaram referencias orais e escritas formando onomatopéias e sons 

com instrumentos inusitados, criados a partir de objetos do cotidiano.  

Dentre as ações propostas pelo G2, houve a apresentação do grupo de percussão da 

UNIVALI, com o objetivo de fruição da música. Essa preocupação do grupo em proporcionar 

vivência estética à comunidade escolar ocorreu outras vezes, demonstrando a vontade de 

partilhar e oferecer mais conhecimento por meio da apreciação. 

A oficina “Contação de histórias” foi oferecida com cenário e sonoplastia, integrou 

novamente as linguagens artísticas e os integrantes do PIBID das licenciaturas de Artes 

Visuais e Música. 

Para a realização da última oficina, o G2 escolheu o teatro de mãos e sombras. A partir 

da exibição de um vídeo e da contação de uma história com moldes para projeção visual e 

utilização de sons, os próprios estudantes manipularam os elementos, construindo histórias. 

 

Imagem 13 – Oficina do Coletivo Arteiro 
Foto: Licenciando PIBID 

                                                 

11 História composta em 1936 por Sergei Prokofiev com o objetivo de apresentar sonoridades de instrumentos 
diversos para crianças. Os personagens são representados por instrumentos musicais. 
12 Personagem de desenho animado americano. 
13 Artista americano, integrante do movimento Pop Art, que criticava o consumo excessivo nos anos 1960, 
também conhecido por suas obras com características das histórias em quadrinhos. 
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Ao retornar às atividades no primeiro semestre de 2012, O G 2, do Coletivo Arteiro, 

em sua primeira visita à escola, teve a participação de dois acadêmicos do curso de 

Licenciatura em Música que saudaram a comunidade escolar com um repertório de música 

brasileira. Procederam da mesma forma para a recepção dos alunos em seu primeiro dia de 

ano letivo, aproximando toda a comunidade escolar dos acadêmicos do projeto. A estratégia 

tinha como objetivo de ampliar as ações para além da comunidade escolar, atingindo os 

arredores da Escola Básica Antônio Ramos, conforme relatarei mais adiante. 

Assim como o G1, o G2 também realizou formações para os professores da Escola 

Básica Antônio Ramos, como "A palavra como proposição artística". Esta formação foi 

realizada em duas ações: primeiro a apresentação do uso da palavra nas artes visuais e a 

trajetória histórica da arte, desde o movimento dadaísta até contemporaneidade. Em seguida, 

uma roda de leitura de publicações de artistas. 

A ampliação das ações para além da comunidade escolar foi organizada pelo G2 em 

parceria com o ProLer14, a Rede Itajaiense de Teatro e o grupo de teatro Sua Cia, também de 

Itajaí, em homenagem ao dia das Mães, com o espetáculo "De algum lugar para lugar algum". 

Cerca de 200 mães de alunos da EBAR compareceram, além de professores e estudantes. O 

sucesso do evento se deu pelo esforço dos licenciandos do G2, que investiu na divulgação do 

evento. 

 O Coletivo Arteiro, ou G 2, novamente  em parceria com o ProLer, mobilizou a 

comunidade escolar, além de moradores do entorno da EBAR para participar da abertura do 6º 

“Itajaí em Cartaz”. Um cortejo artístico realizado na Rua Hercílio Luz, em Itajaí, pelo grupo 

de maracatu “Encantos do Sul” e o espetáculo "Julia", apresentado pelo grupo de teatro 

"Cinquinho do Revirado", de Criciúma, SC. O LAV 3 relata que o resultado foi comovente, 

pois a participação foi muito grande. 

A presença da comunidade aos eventos e a atenção para a produção cultural e artística 

regional pode ser fundamentada no que revela Hernandez (2000) sobre a necessidade das 

                                                 

14 Projeto de extensão com objetivo promover a leitura e o desenvolvimento de atividades artísticas e culturais 
em escola públicas e educacionais, sem fins lucrativos.  

Percebemos que os espaços estavam abertos para nossas ações. (LAV3) 

Sentimos que nossa relação com os professores está cada vez mais 
estreita. Marcamos nossa identidade lá. (LAV3) 
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práticas educativas irem além dos muros das escolas. O autor evidencia que a realização de 

atividades artísticas expande todos os sentidos. Vai além da visão, da audição, do tato; 

fortalece a capacidade de discernimento, compreensão, representação do indivíduo e do o 

cerca. As vivências e experiências estéticas ajustam o equilíbrio entre o sensível e o 

inteligível. 

As formações direcionadas aos professores somente poderiam resultar em sucesso, 

assim como ocorreu com as ações desenvolvidas com os alunos. Foram ministradas quatro 

formações, além de participações em reuniões de pais e conselhos de classe. 

Os integrantes do G 2 também divulgaram seus trabalhos em eventos e produziram 

publicações acerca de suas vivências pedagógicas no ensino da Arte. É importante pontuar 

que esses relatos adquirem a função multiplicadora de novas ideias e estratégias, promovendo 

e valorizando a autoria dos futuros docentes. Busco apoio nas palavras de Mattar (2010, p. 

185) para sustentar a importância do reconhecimento da autoria e do processo de formação 

pelo próprio licenciando: “perfaz um caminho de transição da dependência de planejar as 

aulas à capacidade de refletir autonomamente”. 

Os projetos desenvolvidos privilegiaram os alunos com momentos de encantamento 

durante as vivências, que contam com atividades variadas, pautadas por estratégias que os 

aproximaram dos artistas da região, possibilitando um contato estreito com a cultura local. 

Richter (2008, p. 32) registra que “precisamos desenvolver uma consciência crítica de nossa 

sociedade, e buscar, por meio da escola, encontrar caminhos que nos conduzam a uma 

situação social mais justa. Um desses caminhos é apontado pelo multiculturalismo crítico, 

como forma de resistência e de mudança”. Como resultado dessas estratégias inovadoras, 

pode-se dizer que a inclusão cultural ocorreu efetivamente, pois toda a unidade escolar 

participou das ações, mesmo que indiretamente, assim como a comunidade do entorno da 

EBAR e as famílias dos estudantes. É este aspecto amplificador no ensino da Arte que 

dinamiza a força pedagógica na perspectiva da formação estética. 

 

 

  



88 

 

 
 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

                         Pequena pereira em flor, 1888 

 
 
 

Tenho agora também  
uma pequena pereira vertical... 

 
 
 
 
 

                                  Vincent Van Gogh (2007, p. 202). 
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4.1 OS IMPACTOS DO PIBID E SUAS PERSPECTIVAS 

Ter, tomar para si, apreender, como expressa Vincent: “tenho agora também uma 

pereira”. O artista faz o comentário após dizer que “o pessegueiro rosa” é o que lhe dá mais 

trabalho. Era assim sua maneira de amar a pintura. Cada esboço, cada quadro lhe era caro. 

Havia amor em cada tarefa, por mais difícil que fosse, mas no final, o resultado compensava. 

Como se sabe, não pelo fator financeiro, mas pelo efeito visual e emocional.  

Na experiência pedagógica é necessário atuar de forma semelhante, buscando o 

melhor resultado possível para atingir os objetivos de ensino e aprendizagem. É importante 

nesse processo de apreensão dos saberes docentes, por parte dos futuros professores - por 

meio de atividades que desacomodem o cotidiano da escola -, que haja a socialização dessas 

experiências com todos os atores envolvidos no processo educativo, pois é por meio delas que 

se pode movimentar a escola e provocá-la a ousar mais no dia a dia. Esses dois grupos de 

artes visuais se destacaram no PIBID UNIVALI pela atuação efetiva (e não apenas episódica) 

em seminários nas escolas e em formações estéticas ministradas aos professores e gestores. 

As interferências do PIBID de Artes e Música não se restringiram aos atores da escola, 

foram mais amplas, principalmente no ano de 2012, quando o grupo se dedicou a atividades 

artísticas que envolvem toda a comunidade de pais, focando principalmente em atividades 

teatrais na escola e fora dos seus muros. Essa proposta se respaldou na constatação de que 

aquela comunidade raramente participava da vida cultural da cidade de Itajaí, uma cidade que 

conta com uma agenda cultural de fôlego artístico, por meio de atividades em galerias de arte, 

casa da cultura, teatro, teatro de rua, etc. 

As experiências trazidas por todos os envolvidos e os hábitos da comunidade local são 

aspectos importantes, pois o respeito é fundamental para a aplicação da proposta com sucesso. 

Read (2001, p. 9) nos diz que a educação deve “propiciar o crescimento do que é individual 

em cada ser humano, ao mesmo tempo em que harmoniza a individualidade assim 

desenvolvida com a unidade orgânica do grupo social ao qual o indivíduo pertence”. Percebe-

se que a partir de práticas pedagógicas e estratégias inovadoras estimula-se a autonomia dos 

estudantes, tornando-os cidadãos mais ativos, pensantes, sensíveis e críticos, portadores de 

experiências ricas, que conduzem ao ensino mais humanizado e, consequentemente à 

aprendizagem prazerosa, lembrando Freire (2002, p. 25): “Ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua criação”.  
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As ações do programa causaram um movimento na rotina escolar, o que gera no 

comportamento dos docentes e gestores uma visão da arte não apenas como algo decorativo, 

mas que pode fazer parte do cotidiano de todos, ampliando assim a visão de mundo e, 

consequentemente a melhoria na qualidade da Educação Básica.  

O docente que atua na escola como professor supervisor é co-formador dos 

licenciandos. A afirmação contida no relatório 2011, p. 28 confirma que “licenciandos e 

professores tornam-se melhor preparados para o cotidiano da escola, cientes de que o 

processo de ensino e aprendizagem deve oferecer vivências que promovam o 

desenvolvimento humano e que essas experiências estão relacionadas às interações que o 

indivíduo realiza com seu meio social e cultural”.  

As atividades não se resumem a falas em aulas sistemáticas, mas em obras, produtos 

gerados que apontam objetivos alcançados. Há relatos de professores supervisores que 

estendem as atividades realizadas pelos licenciandos às turmas que não tiveram oportunidade 

de participar das intervenções. Em cada projeto, podemos verificar os resultados concretos 

nas produções dos estudantes, nos eventos, oficinas, saraus literários, exposições e tantas 

outras produções. Arroyo (2010, p. 158) no diz com firmeza que “se a ciência transmitida e 

aprendida não se transforma e manifesta em produtos, e em registros, os mestres e alunos não 

terão como identificar-se, não terão obras, produtos onde refletir sua imagem”. Esse 

procedimento de registro e socialização dos resultados se efetiva por meio do blog criado pelo 

grupo: http://gt01pibid.blogspot.com.br/, onde registram todas as atividades, tornando 

públicas suas atuações na rede de ensino de Itajaí.  

O programa confere aos licenciandos a vivência pedagógica. Experiência que renova o 

ânimo dos docentes das escolas contempladas pelo programa, revelando ao estudante o prazer 

de aprender, formando uma imagem encantadora do ambiente escolar, em que todos 

conduzem a favor da educação, promovendo, como disse anteriormente, o que afirma Arroyo 

(2010, p.163): ”o intercâmbio humano”. 

Todos os subprojetos possuem um eixo comum que é a educação estética. O projeto 

cita à página 20 que “o sensível, o cognitivo e o ético são esferas essenciais para a formação 

do homem”. Alega ainda em sua página 21 que “é necessário apropriar-se de uma 

sensibilidade estética porque essa sensibilidade é adquirida através de um processo que o 

próprio sujeito estabelece nas suas relações e que o fazem assim desenvolver os seus 

sentidos”.  
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Um estudo acerca da avaliação respondida pelos licenciandos de Música e Artes 

Visuais no exercício 2011 expõe alguns aspectos do programa, conforme o gráfico abaixo: 

 
 

Gráfico 8 – Avaliação dos licenciandos de Música e Artes Visuais/2011 
 Fonte: Tabulação de dados do PIBID UNIVALI 
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A partir da análise de alguns destes dados pode-se afirmar que a articulação entre 

teoria e prática ainda ocorre pouco, 48% dos licenciandos revelaram que o impacto dos 

bolsistas na escola foi muito positivo. Isso significa que 52% deles não ficaram satisfeitos. 

62% dos licenciandos afirmaram perceber a docência como uma real possibilidade de 

trabalho. Esse dado é bastante satisfatório, pois um dos maiores objetivos do programa é 

incentivar a profissão docente. Quanto ao acompanhamento das ações por profissionais 

qualificados como as coordenações e professores supervisores, o índice de respostas positivas 

foi elevado, constatando que há acompanhamento desses profissionais em ações do programa. 

Para a coordenação institucional, por meio deste instrumento, pode-se constatar que há a 

necessidade de se propor maior participação dos licenciandos de Artes Visuais e Música em 

reuniões e conselhos de classe e outras reuniões nas escolas, pois conforme os números 

apresentados no gráfico, esse aspecto ainda não é satisfatório. Conforme o Relatório 2011, 

página 142, o grupo revelou que os materiais didáticos disponíveis para execução das 

atividades são escassos. O que leva a coordenação a pensar que “a pergunta necessita ser 

reformulada para esclarecer aos licenciandos que gostaríamos de saber sobre os materiais 

disponíveis pelo PIBID e não pela escola”. 

Ao questionar os licenciandos sobre a contribuição do PIBID para a sua formação 

profissional, obtenho respostas de satisfação: “Brilhantemente, estas intervenções no ambiente 

escolar tem transformado minha formação.” Referindo-se à possibilidade de estar no ambiente 

escolar. Ela diz ainda que tem a oportunidade de refletir as ações e resultados e conviver em 

um espaço destinado para a arte-educação. “As ações propostas transformam, não somente 

aquele espaço, mas a mim totalmente.” Reflete LAV1. Ela faz menção ao apoio pedagógico e 

financeiro que o programa oferece para a realização das ações, questão que nos remete 

novamente às condições do trabalho docente. “É fantástico, pois fortalece não somente a mim 

como futura docente, mas o processo de ensino e aprendizagem de toda a escola e também as 

práticas das demais docentes.” A LAV 1 percebeu mudanças nos educandos. “A forma que 

elegemos para estas ações como oficinas práticas, os fez gostar mais ainda das aulas de arte.” 

Afirma ainda que “diante da prática estabelecida sinto-me transformada, modificada 

totalmente minha visão de ser professora, de fazer uma prática planejada, diferenciada, 

inovadora com um diferencial focada no comprometimento e na vontade de fazer por mais 

O que fortalece a minha formação é acreditar que a 
Arte é para todos e que o contato com ela pode sim 
tornar o ser humano mais sensível, capaz de 
perceber melhor o mundo (LAV1).  
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difícil que seja é possível sim!” Uma afirmação que aponta para o alcance dos objetivos do 

programa que é a formação dos licenciandos. 

Para a LAV 2, o programa contribui para a criação de uma identidade profissional, 

“para o reconhecimento da nossa prática como futuros profissionais da educação.” Ela diz 

perceber que a mudança deve partir de cada um, de nosso envolvimento para com os alunos e 

com o conhecimento.” 

O LAV 3 diz que gostaria de mudar um pouco a pergunta, pois acredita que o mais 

importante seja como o PIBID pode contribuir para sua formação. “Só as ações não 

influenciaram muito minha formação, tendo em vista que já sou formado e já tenho um 

pequeno caminho como professor. O que realmente foi importante para minha formação foi o 

caráter do projeto e o contraponto que o mesmo faz com a formação na graduação.” O LAV 3 

conta que as oportunidades que tiveram no projeto, provavelmente não teriam no curso. O 

LAV 3 considera um dos exemplos o diálogo entre algumas linguagens artísticas como Artes 

Visuais, Música e Teatro.” Outro é pensar que nossa formação pode extrapolar os espaços 

tradicionais de educação, como a sala de aula. No projeto tivemos oportunidade de trabalhar 

com formação continuada e oficinas, além da promoção de atividades artísticas e culturais 

dentro e fora da escola.” O LAV 3 diz ter oportunidades como integrar e participar dos 

eventos e espaços de formação estética da cidade e além de produzir e pensar a carreira 

acadêmica com a pesquisa. “São os eventos que acontecem nesses espaços que contribuíram 

com minha formação profissional.” 

A LAV 4 disse ter conseguido contribuir para aquilo que acredita, com a prática, 

atuando em vários segmentos da sociedade. “O contato com as artes e seus respectivos temas 

amplia a visão permitindo me conhecer melhor, para poder transmitir com segurança.” Ela 

considera os momentos de orientação do PIBID como espaços destinados à formação de 

professores para a articulação entre teoria e prática. “É enriquecedor e dá um sentido maior 

Foi muito bom, cheio de conhecimentos, 
experiências, olhares e atividades diferenciadas. 
Orgulho-me de fazer parte deste grande grupo. 
Sinto que temos capacidade de nos tornar 
profissionais diferenciados e assim melhorar a 
educação. (LAV2) 

Esta é uma grande chance para nossa formação (LAV3). 
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para a experiência, informações e conhecimentos reais que fazem refletir sobre a própria 

prática.” 

Para a Coordenadora de Artes Visuais, o alcance dos objetivos das ações 

desenvolvidas se deve ao foco do trabalho. “Por vezes quase nos desviamos do que tínhamos 

inicialmente pensado, mas sempre fizemos com as supervisoras o exercício de focar os 

objetivos.” Disse ainda pensar que outros fatores contribuíram: “Quero enfatizar: a autonomia 

dos grupos, cada grupo focou suas atividades nos resultados da pesquisa inicial que realizam 

em cada escola”. A CAV comenta sobre a autoria dos grupos: “cada professor supervisor e 

cada acadêmico foi elevado a autor do processo, principalmente pensante no processo da 

tomada de decisão”. Isso remete ao pensamento de Arroyo (2011): Ao criar práticas e 

significados novos para o novo contexto social e cultural, o professor faz crescer sua autoria 

profissional. A CAV lembra que o enfoque na arte regional possibilitou a direção dos 

trabalhos e um conjunto importante de saberes a serem pesquisados. Sobre acrescentar ou 

excluir ações, ela diz não ter clareza, pois o fato de estarem em um processo, avalia que 

muitas coisas que não deram certo foram, no percurso, sendo pensadas e transformadas. A 

CAV relata que algumas atividades foram aplicadas com determinados grupos e logo 

percebiam que poderiam ser diferentes: “Isso é importante para os acadêmicos perceberem 

que ser professor é acertar e errar. Não se acerta 100% das vezes que ministramos aulas, por 

isto penso que em relação à formação de professores, este processo é relevante.” Conta que 

houve apenas um aspecto que poderia ser diferente: “No início nos prendemos um pouco nos 

tempos das aulas dos professores supervisores.” A CAV analisa que por conta disso dois 

acabaram por aplicar oficinas semelhantes a diversos grupos e isso tornou o início do projeto 

um pouco cansativo. “Talvez pouco diferenciado. Depois, aos poucos isso foi se 

transformando.” 

Ao caminharmos para a continuidade abrimos possibilidades de novos aprendizados, 

por meio da pesquisa, da investigação, pois como formadores que somos, temos o dever da 

busca incansável para, mais do que aperfeiçoar, lapidar infinitamente o saber para torná-lo 

cada vez mais humano. Sabemos que foram lançadas apenas algumas sementes, mas que 

podem germinar, crescer e produzir outros frutos; que produzirão sementes, que germinarão, 

crescerão, produzirão tantos outros frutos e mais sementes. Uma pereira ou um pessegueiro 

como os de Van Gogh, os quais necessitam de cuidados para florescer. 
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         Noite Estrelada, 1889 

 

 

 

 

 

Também me falta uma noite 
estrelada com ciprestes... 

   Arles, 1888  

         Vincent van Gogh, (2008, p. 199). 

 

 

Enfim tenho um novo estudo 
de céu estrelado. 

  Saint-Rémy, 1889 

 Vincent van Gogh, (2008, p. 366). 
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5 CONSIDERAÇÕES E PERSPECTIVAS 

Há coisas que permanecem em nossa mente por longos tempos até se concretizarem, 

como ocorreu com Vincent van Gogh e sua “Noite Estrelada”. Faltava-lhe uma noite 

estrelada, havia necessidade de tê-la. Em certa altura do livro que contém as cartas ao irmão 

Théo, Vincent escreve: “Eu confesso não saber nada a respeito, mas a visão das estrelas 

sempre me faz sonhar...” Quando se pretende algo importante, se passa o tempo todo a 

planejar. Para Vincent, esta e outras pinturas eram planejadas por longos tempos. Não poderia 

ser diferente o resultado de seus intentos além da maravilhosa herança visual que nos deixou. 

Quando se pretende um aprofundamento é preciso planejar e até sonhar. Assim 

ocorreu em meu percurso pelo caminho teórico da educação, mais precisamente da educação 

estética por meio da arte. Reforço que aqui a Arte vem ampliar o sentido perceptivo, da 

função estética. Arnheim (2011) aponta para a negligência em utilizar os sentidos para a 

compreensão, o que resulta na dificuldade de entender o significado do que vemos, por isso é 

natural que se procure o refúgio das palavras. Os sentidos, muitas vezes são colocados em 

plano inferior e desprezados pela alta valorização do intelecto, ou do “racionalismo puro e 

duro” como diz Maffesoli (1998, p. 19). 

Esta pesquisa confirma que a arte na escola é um dos meios para se educar o sensível. 

Duarte Jr. (2010, p. 178), afirma que a arte é “conhecimento fundamentalmente sensível”. 

Mas é preciso ter clara a compreensão de que a educação da sensibilidade, como diz Duarte 

Jr.(2010, p. 171), “é um processo de se conferir atenção aos nossos fenômenos estésicos e 

estéticos”. Assim, ao olhar o panorama educacional atual, entendo que não se pode abrir mão 

desse rico material que é o docente de Arte, que carrega consigo um importante aparato 

intelectual a ser explorado na educação do sensível. 

Nesta perspectiva, entendo como importante e necessária uma educação estética 

também nos cursos de formação docente nas áreas concernentes às artes. Apoio minha 

afirmação nas palavras de Duarte Jr. (2010), que declara que é preciso levar aos estudantes 

dos cursos superiores de arte a dimensão sensível e artesanal da produção artística. O 

currículo, como relata Pimentel (1999, p. 158) é uma norma, que pode ser vista tanto como 

regra obrigatória a seguir quanto como referência para ir além. Dessa forma será possível 

alcançar a formação acadêmica na sua complexidade, para que atenda às necessidades da 

Educação Básica. A autora conta ainda que a escola não pode ser um lugar para receitas 
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padronizadas, imunes ao atravessamento, referindo-se à competência transdisciplinar da 

escola. 

Os estudos feitos acerca da vivência inicial dos licenciandos de Artes Visuais nas 

escolas apontam que para uma perspectiva educacional com novos profissionais interessados 

em levar o sensível e o inteligível para o domínio da educação. O fato está relacionado às 

bases formativas do programa em questão, que atua fundamentalmente sobre o eixo da 

educação estética. Essa porção adormecida do ser humano que, por meio da Arte, deve aos 

poucos despertar. E é por essa via que, aos poucos, segundo as análises efetuadas nesta 

pesquisa, está se promovendo a inserção da educação do sensível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12 – Estratégias do PIBID de Artes Visuais e suas concepções epistemológicas e metodológicas 
Elaborada pela autora 
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Os enfoques utilizados no ensino da arte devem permitir a construção crítica da 

realidade pelo caminho da liberdade pessoal, em que as diferenças culturais sirvam como 

recursos que permitam ao indivíduo desenvolver o potencial humano e criativo, como defende 

Richter (2008). 

Investigar as concepções epistemológicas e metodológicas de ensino subjazem as 

estratégias promovidas pelos licenciandos de Artes Visuais por meio do PIBID foi uma 

oportunidade sugerida pela orientação. Assim, posso afirmar que esta pesquisa me 

proporcionou o aprofundamento no que diz respeito a conhecer uma nova, inovadora e 

importante política pública direcionada à educação, que compreende a melhoria profissional e 

formativa em todos os níveis. É um programa nacional que prima pela aplicação de projetos 

que tenham características inovadoras. Na UNIVALI, o programa é movido pelo eixo da 

educação estética, convidando todos os participantes a navegar nos mares do saber sensível, 

sempre de mãos dadas com o inteligível. Dessa forma é possível promover a formação 

integral dos sujeitos em todos os níveis de ensino. 

Por esta ótica é possível visualizar, compreender e reforçar o que já foi dito 

anteriormente, com respaldo de um profundo arcabouço teórico sobre o importante papel do 

docente de Arte. É na eterna conquista pelo saber sensível, no esforço do aprender a ensinar 

este saber sensível, que venho construindo a experiência em arte. Mattar (2010, p.188): 

Quando, após ter testado concretamente a vontade de ser professor, o aluno 
mantiver a decisão pela docência da Arte, é porque, além de reconhecer a 
importância política de seu papel e a imprescindibilidade da arte e da 
educação no processo de humanização, reconheceu que, apesar dos inúmeros 
problemas que o professor enfrenta em sua atuação, esses mesmos problemas 
podem ser uma condição para o desenvolvimento de ações criadoras. E, se 
puder ver na escola uma oportunidade de realização pessoal e de reafirmação 
da vontade educadora, tornar-se professor de arte será uma decisão madura, 
que dará às suas mãos a potência da ação transformadora. 

Há que se cuidar das informações, confirmar a veracidade, dar seu devido valor 

concreto, para enfim, após estudos e análises, promover a divulgação dos dados. Assim como 

Vincent, que enfim, teve seu estudo de céu estrelado e também a linda “Noite estrelada”, que 

a cada olhar nos preenche de magnífica estesia. 

Não pretendo encerrar aqui as buscas. Entendo que apenas permiti possibilidades de 

acréscimos teóricos e conceituais. Sempre, e cada vez mais, guiada pela luz do sensível, no 

que tange o ensino da arte, de modo a aprimorar e investir esforços em direção à ampliação de 

meus conhecimentos. 
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APÊNDICE A - Perguntas para Coordenadora de área de Artes Visuais e Música 
 
 

1) Qual a importância do ensino da Arte na educação escolar? 

2) Como foi sua participação na escolha das estratégias aplicadas pelos licenciandos de 
Artes Visuais? 

3) Qual a importância do material elaborado pelos licenciandos para o ensino da Arte? 

4) Você considera as estratégias aplicadas como criativas e inovadoras? Por quê? 

5) A que se deve o alcance dos objetivos das ações desenvolvidas? 

6) O que poderia ser acrescentado ou retirado das atividades aplicadas nas escolas? 

7) Qual o seu papel no desenvolvimento do PIBID? 
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APÊNDICE B - Perguntas para Coordenadoras de área de Música e Letras 
 
 

1) Qual o seu papel no desenvolvimento do PIBID? 

2) A que se deve o alcance dos objetivos das ações desenvolvidas? 
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APÊNDICE C - Perguntas para Professores supervisores 
 

1) Qual a sua formação? (Se somente licenciatura, qual área, se possui especialização e 
em que área). 

2) Há quanto tempo trabalha com o ensino da Arte? 

3) Qual a importância do ensino da Arte na educação escolar? 

4) Como ocorre o planejamento de suas aulas e a escolha de estratégias? 

5) Você se considera um professor criativo e inovador? Por quê? 

6) Qual o seu papel no PIBID? 

7) As estratégias aplicadas pelos licenciandos são inovadoras? Justifique. 

8) Que estratégias eram utilizadas antes do PIBID? A partir dele essas estratégias 
sofreram modificações? Que estratégias passaram a fazer parte do seu planejamento a 
partir do projeto? 
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APÊNDICE E - Perguntas para Licenciandos 
 

1) Há quanto tempo você participa do programa? 

2) Qual o seu papel no PIBID? 

3) Como ocorreu a escolha pelas estratégias aplicadas com os alunos? Essa escolha 
seguiu os conteúdos estabelecidos pela rede? 

4) Foram elaborados materiais didáticos como jogos com as obras dos artistas locais. 
Que cuidados foram necessários para a elaboração desse material? Qual a importância 
desse material para o ensino das artes? 

5) Após a confecção vocês aplicaram o material? Quais os objetivos da aplicação desses 
materiais?  

6) Qual a metodologia seguida na aplicação desses materiais? Como se deu o 
planejamento dessas ações? 

7) Você considera as ações aplicadas como criativas e inovadoras? Por quê? 

8) Como a prática das ações na escola pode contribuir para a sua formação profissional? 
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APÊNDICE D  - Quadro de entrevista com a Coordenadora de Artes Visuais e Música 
 
Sujeito CAV 
Função no PIBID Coordenadora de Área 

1)      Qual a 
importância do 
ensino da Arte na 
educação escolar? 

Parece-me importante três aspectos para o ensino da arte que se 
comprometa com formação do humano:  - a formação 
sensível/estética por meio da arte; a - formação cultural/artística e o 
desenvolvimento da linguagem. Acho que as três se articulam, no 
entanto a formação humana, por meio de uma formação do sensível 
e estética é um fator muito importante para que possamos pensar um 
mundo melhor, pessoas mais comprometidas com suas vidas, mais 
sensíveis em relação aos outros humanos; a formação cultural e 
artística compreendendo que é por meio da cultura que nos 
fazemos/tornamos humanos e a arte é parte da cultura humana. 
Ainda é importante porque fazemos-nos humanos na medida em 
que historicamente nos percebemos seres de linguagem e por meio 
dela nos expressamos, pensamos e fazemos o mundo. Acho que 
primar por um ensino que enfoque os aspectos sensível/estético e o 
aspecto cultural/artístico possibilita olhar para a vida humana 
diferenciadamente. A escola carece destas percepções. Isso não 
significa que relego os conceitos teóricos, pelo contrário, não se 
pode pensar o saber artístico desarticulado desses aspectos. Penso 
na arte como linguagem contextualizada, histórica e socialmente 
transformada. Precisamos perceber o mundo atual para compreender 
a arte atual. Está ai nossa fragilidade! 

2)      Como foi sua 
participação na 
escolha das 
estratégias aplicadas 
pelos licenciandos 
de Artes Visuais? 

As estratégias foram pensadas e articuladas pelos acadêmicos em 
parceria com a supervisora do projeto. Meu papel foi acompanhar o 
processo, trazer sugestões, fazer provocações para que pudessem 
pensar se estas eram as melhores estratégias. Cada grupo pensou e 
elaborou estratégias e materiais didáticos diferentes, justamente 
porque acredito que não existe uma forma única de se ensinar. Acho 
que existe sim é a necessidade de se ter clareza de onde se quer 
chegar. Traçamos juntos um objetivo e pensamos formas de 
alcançar este objetivo.  
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3)      Qual a 
importância do 
material elaborado 
pelos licenciandos 
para o ensino da 
Arte? 

Acho que alguns materiais e estratégias são mais relevantes para um 
contexto do que para outros, no entanto eles pesquisaram novos 
conteúdos artísticos e isso sim parece-me a grande contribuição pra 
o ensino. Sistematizar novos conhecimentos parece-me a grande 
relevância do projeto. Buscamos trabalhar com artistas que tinham 
pouco registro, precisamos aprender a sistematizar isso. Depois 
ainda, precisamos criar formas de ensinar esses conceitos. Este é o 
ganho para o ensino da arte. Professores que ensinam o que está nos 
livros, mas também que elaboram conhecimento. Este é o ganho. 
Aprender a registrar a história da arte, elaborar materiais didáticos e 
pensar estratégias diferenciadas.  

4)      Você considera 
as estratégias 
aplicadas como 
criativas e 
inovadoras? Por 
quê? 

Não, acho que são inovadoras para o contexto em que foram 
elaboradas e aplicadas. O conceito de inovação é bastante amplo e 
complexo. Ao pesquisar novas propostas de ensino de arte é 
possível perceber que fomos beber em fontes de pessoas que já 
fazendo pesquisas e atividades diferenciadas em arte, no entanto 
para este grupo de acadêmicos, para estas escolas e para este 
contexto, podemos dizer que as atividades forma inovadoras. Sobre 
ser criativas, acho que sim, pois para ser criativo é preciso ter 
repertório. Ninguém cria do nada e nosso foco foi ampliar o 
repertório dos acadêmicos e por consequência dos estudantes das 
escolas, possibilitando contato com as mais diversas linguagens da 
arte.  

5)      A que se deve o 
alcance dos 
objetivos das ações 
desenvolvidas? 

Ao foco do nosso trabalho. Por vezes quase nos desviamos do que 
tínhamos inicialmente pensado, mas sempre fizemos com as 
supervisoras o exercício de focar os objetivos. Ainda penso que 
outros fatores contribuíram, entre eles quero enfatizar: a autonomia 
dos grupos, cada grupo focou suas atividades nos resultados da 
pesquisa inicial que realizam em cada escola; a autoria dos grupos, 
pois cada professor supervisor e cada acadêmico foi elevado a autor 
do processo, principalmente pensante no processo da tomada de 
decisão; o enfoque na arte regional, isso possibilitou que tivéssemos 
um norte e um conjunto importante de saberes a serem pesquisados. 
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6)      O que poderia 
ser acrescentado ou 
retirado das 
atividades aplicadas 
nas escolas? 

Não consigo ter claro agora o que poderia ser acrescentado ou 
retirado, pois estamos em processo e vejo que muitas coisas que não 
deram certo foram no percurso sendo pensadas e transformadas. 
Algumas atividades foram aplicadas com determinados grupos e 
logo percebemos que poderiam ser diferentes... mas isso é 
importante para o acadêmicos perceberem que ser professor é 
acertar e errar. Não se acerta 100% das vezes que ministramos 
aulas, por isto penso que em relação a formação de professores, este 
processo é relevante. Houve apenas um aspecto que penso que 
poderia ser diferente... no inicio nos prendemos um pouco nos 
tempos das aulas dos professores supervisores. Hoje acho que 
precisávamos passar por isso, no entanto dois grupos em especial 
acabaram por aplicar oficinas semelhantes a diversos grupos e isso 
tornou o inicio do projeto um pouco cansativo e talvez pouco 
diferenciado. Depois aos poucos isso foi se transformando.  

7)      Qual o seu 
papel no 
desenvolvimento do 
PIBID? 

Mediar o processo. Achar maneiras de viabilizar a autonomia e 
autoria sem perder o rumo, sem perder o foco. Fazer com que eles 
se percebam autores do processo na medida em que criam e se 
tornam professores. Mediar é talvez a parte mais difícil do 
processo... poderia pensar um projeto igual para todos e fazê-los 
aplicar coisas que estão na minha cabeça, no entanto penso que é 
preciso um meio termo, dar suporte para que criem e tenham clareza 
do que fazem. Este é o meu papel.  
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APÊNDICE E  - Quadro de entrevistas com Licenciandos de Artes Visuais e Música 
 

QUESTÕES E 
SUJEITOS 

LVA1 LVA2 LVA3 LVA4 

1 

Há quanto 
tempo você 
participa do 
programa? 

Desde Novembro de 
2010 

Participei do Programa 
algo mais de um ano. 
Entrando no grupo 
PIBID Artes Visuais 
em abril de 2011 e 
deixando de formar 
parte em agosto de 
2012. 

Há dois anos, desde seu 
inicio em novembro de 
2010. 

Participei como 
bolsista do PIBID 
durante dois nos, 
2011 a 2012, fazendo 
parte do Grupo 
Coletivo Arteiro, do 
qual me orgulho 
muito. 

2 

Qual o seu 
papel no 
PIBID? 

Acadêmico bolsista 

Era acadêmica 
bolsista. Meu papel 
era de pesquisar, 
planejar, organizar e 
desenvolver o projeto.  

Bolsista. Realizo e 
promovo ações 
didáticas, artísticas e 
culturais junto aos meus 
colegas e a professora 
supervisora na 
comunidade escolar da 
Escola Básica Antônio 
Ramos, em Itajaí. Junto 
a estas ações realizamos 
pesquisa. 

Desenvolver projetos 
junto ao programa 
Pibid. Um papel 
importante para 
minha formação, 
efetivando a relação 
entre os diferentes 
níveis de ensino, 
considerando que a 
Universidade tomou 
a iniciativa de 
colocar-se como 
parceira na escola, 
valorizando a sua 
contribuição. 
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3 

Como ocorreu 
a escolha 
pelas 
estratégias 
aplicadas com 
os alunos? 
Essa escolha 
seguiu os 
conteúdos 
estabelecidos 
pela rede? 

A escolha deu-se 
pelo objetivo do 
Projeto do eixo de 
arte como temática 
arte regional, 
levantando a 
problemática da falta 
de materiais 
sistematizados sobre 
os artistas e arte 
regional. Estes como 
conteúdos vieram 
citados pelo plano de 
ensino do município 
de Itajaí. Diante da 
possibilidade de 
estabelecer a 
pesquisa sobre este 
tema entramos em 
contato com os 
artistas e acabamos 
estabelecendo o foco 
das ações em montar 
a pesquisa, 
sistematizar banco 
de imagens das 
obras, produção dos 
materiais didáticos e 
por fim a exposição 
do artista com a 
visita do mesmo no 
ambiente escolar. 

As estratégias 
utilizadas durante as 
oficinas com os 
alunos, seguias a 
abordagem triangular 
de Ana Mae Barbosa. 
A escolha foi basada 
no que acreditamos, 
que os alunos (e as 
pessoas em geral) 
necessitam ter contato 
com os artistas e suas 
obras, conhecer o 
contexto em que 
foram criadas e 
vivenciar um pouco as 
técnicas utilizadas por 
eles. Sem contar que 
os artistas trabalhados, 
formam parte do 
contexto e cidade dos 
alunos, permitindo um 
aprendizado mais 
significativo. A 
escolha dos artistas, 
foi justamente por 
estar citados no plano 
municipal de artes e 
não possuir material 
para serem 
trabalhados. 

Não necessariamente. 
Nosso primeiro passo 
foi seguir os parâmetros 
já pré-estabelecidos pela 
proposta do programa, 
que era a relação com a 
produção artística e 
cultural regional. 
Segundo realizamos 
uma pesquisa em forma 
de questionário prático 
especificamente com os 
alunos que iriam 
participar das ações. 
Queríamos identificar os 
conceitos básicos de 
arte, entendendo que só 
poderíamos começar as 
ações depois disso. 
Depois de identificar os 
conceitos básicos de 
arte, começamos a 
estreitar o que 
identificamos com a 
produção artística 
regional. Depois das 
ações específicas com 
alunos, começamos 
ampliar as ações para 
além das aulas, 
atingindo a todo corpo 
da comunidade escolar. 
Ciclo de formações 
continuadas e oficinas 
com professores e 
especialistas e 
promoção de ações 
culturais e artísticas 
dentro e fora da escola, 
com a participação de 
pais. 

Vivendo as 
transformações 
sociais e educacionais 
destinados no 
currículo de 
formação de 
professores para a 
articulação entre 
teoria e prática, 
busquei projetos que 
vivenciassem este 
momento , sempre 
seguidos conteúdos 
em concordância 
com a escola, 
supervisora que 
sempre aprovaram 
nossas estratégias. 
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4 

Foram 
elaborados 
materiais 
didáticos 
como jogos 
com as obras 
dos artistas 
locais. Que 
cuidados 
foram 
necessários 
para a 
elaboração 
desse 
material? Qual 
a importância 
desse material 
para o ensino 
das artes? 

O cuidado com o 
material de 
qualidade 
pensando no 
manuseio e o 
público a ser 
atingido quanto a 
estratégia de ensino 
e aprendizagem. 
Pensamos também 
na qualidade das 
imagens e na 
inovação diante da 
construção de um 
novo jogo “Cubos”. 
Pensamos também 
nas diversas 
estratégias a ser 
utilizado um 
determinado KIT. 
Realizamos 
também além dos 
jogos os PPT’s 
apresentações de 
cada artista para os 
educandos 
contextualizando 
um histórico e 
biografia breve. A 
importância da 
produção deste 
material estabelece 
um processo de 
ensino e 
aprendizagem 
lúdico e interativo 
aos educandos. 
Também a leitura 
de imagem diante 
das imagens das 
obras reproduzidas 
nos jogos 
estabelecendo o 
contato com a 
diversidade de 
produção de arte 
na nossa cidade. O 
ensino das artes 
está precário no 
que diz respeito a 
materiais didáticos 
principalmente 
visuais impressos. 
Assim este material 
não será utilizados 
somente pela 
professora de Arte, 
mas também foram 
apresentados aos 
demais professores 

O primeir cuidado, foi 
a autorização desses 
artistar para o uso de 
imágem. Depóis 
pensámos os possiveis 
aproveitamentos e 
usos dos mesmos, 
como nós objetivos de 
aplicação. A 
durabilidade e 
qualidade de imágem 
foram avaliados 
também, sendo que os 
primeiros jogos 
contruidos eram mais 
artesanais. A 
importância recar na 
dinâmica lúdica de sua 
aplicação, na 
possibilidade de 
contato com as 
imagens de obras de 
arte. Além de 
oportunizar diversas 
estratégias em outras 
disciplinas. São 
importântes no 
momento que 
permitem ao aluno 
apreciar a imagem, 
montar a obra de arte ( 
no quebra-cabeça), 
estimular os sentidos, 
a atenção aos detalhes. 

Sim. Na primeira etapa 
do projeto (1º semestre 
de 2011), nossas ações 
discutiam os espaços de 
formação estética dentro 
e fora da escola. A 
temática era sobre arte 
urbana. E para discuti-la 
começamos a elaborar 
uma série de materiais 
didáticos. Dentre eles: 
Levantamento de 
imagens das produções 
artísticas de arte urbana 
de Itajaí em CD. Destas 
Imagens, produzimos 
dois jogos, quebra 
cabeça e jogo da 
memória. Entrevistamos 
um artista regional 
(grafiteiro). E gravamos 
esta entrevista em DVD. 
E Slides com dados do 
grafiteiro e imagens de 
suas produções. E a 
partir de suas produções 
elaboramos moldes/ 
estênceis para ações 
com alunos. Primamos 
pela qualidade dos 
materiais e pela relação 
com os objetivos. 

Dentro das várias 
oficinas aplicadas 
procurei sempre 
seguir a  primeira 
experiência, com 
apresentação de 
artistas, entrevistas , 
confecção de jogos 
através das obras em 
questão, desenhos e 
pinturas. O material 
didático é importante 
por ser um mediador 
entre o conhecimento 
e o aluno nas aulas, 
desde que seja muito 
bem explicado, com 
muito incentivo e 
criatividade. 
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da instituição assim 
como acontecerá 
uma formação 
continuada para os 
demais conhecerem 
para que possam 
também utilizar 
visando uma 
interdisciplinaridad
e e possíveis 
projetos em suas 
práticas. 
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5 

Após a 
confecção 
vocês 
aplicaram o 
material? 
Quais os 
objetivos da 
aplicação 
desses 
materiais?  

Sim, aplicamos 
todos. O objetivo foi 
que conhecessem a 
produção de arte dos 
artistas locais, leitura 
de imagens, e 
fortalecer o processo 
de ensino e 
aprendizagem em 
arte com foco na arte 
regional.  

Primeiramente 
aprentamos os artistas, 
as imagens de suas 
obras, oportunizamos 
a conversa com eles e 
o contátos com as 
obras originais. Em 
secuência realizaram 
os trabalhos artísticos, 
onde o jogo da 
memória foi utilizado 
com o objetivo de 
relembrar as obras, os 
temas abordados pelos 
artistas. Na oficina 
lúdica, os objetivos 
foram oportunizar o 
brincar, a apreciação. 
Sendo que brincar, é a 
forma que as crianças 
tem de representar e 
conhecer o mundo. E 
são nessas 
brincadeiras que 
produzem cultura, 
sendo que por meio 
dela acontecem as 
trocas de experiências.  

Sim. Todos os materiais 
eram para serem 
aplicados e após 
aplicação para serem 
deixados na escola para 
que outros professores 
pudessem usá-los. Os 
objetivos eram 
específicos, mas todos 
convergiam em discutir 
a arte urbana em 
especifico o graffiti. Os 
Materiais poderiam 
ajudar na construção de 
conceitos em relação a 
esta discussão. De 
pensar as ruas de Itajaí 
como espaços artísticos 
e de formação estética. 

Desenvolver a 
capacidade de 
apreciação e 
sensibilidade estética, 
por meio do contato 
de expressões 
artísticas , com o 
objetivo de que cada 
aluno percebesse a 
sua capacidade de 
criação estimulando-
o a novas 
experiências 
artísticas. 
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6 

Qual a 
metodologia 
seguida na 
aplicação 
desses 
materiais? 
Como se deu o 
planejamento 
dessas ações? 

A abordagem que 
utilizamos foi 
pautada na 
abordagem 
triangular da Ana 
Mae Barbosa, em 
apreciar, 
contextualizar e 
fazer artístico. 
Assim os grupos de 
educandos os quais 
atingimos com a 
ação puderam 
conhecer a obra 
original no dia da 
exposição e visita do 
artista na escola, 
brincar com os jogos 
e os demais 
materiais didáticos 
produzidos a partir 
das imagens das 
obras dos próprios 
artistas e realizar 
suas produções 
diante do fazer e 
releituras após a 
reflexão e 
contextualizações. O 
planejamento das 
ações deu-se 
basicamente por 
estes três pilares da 
abordagem 
triangular, porém 
quanto ao 
agendamento mais 
preciso foi mais 
flexível diante das 
possibilidades de 
agendas dos artistas 
para as exposições 
dentro da escola. A 
única ordem exata 
foi que a oficina 
artística aconteceu 
sempre depois de 
todas as outras ações 
como: 
contextualização do 
PPT, Exposição e 
visita do artista, 
oficina lúdica com 
jogos, oficina 
artística;  

Como falei na 
pergunta 3, as ações 
partiram da 
abordagem triangular. 
Por tanto, criamos 
apresentações 
digitalizadas, para 
contextualizar os 
artistas, no tempo que 
oportunizamos a 
apreciação, a leitura de 
imágem e com isso a 
imaginação. Na parte 
prática, para cada 
artista aplicamos uma 
técnica referente, com 
materiais 
diferenciados, como 
eucatex, argila. O 
projeto teve o 
diferencial de levar 
artistas e obras 
originais para dentro 
do espaço escolar, 
como viabilizar o 
contatos com os 
mesmos em espaços 
de arte (exposições, 
galeria de arte). 

Conforme cada ação um 
material didático teria 
seu objetivo especifico. 
Lembro-me que 
primeiro discutimos os 
conceitos de arte urbana 
e depois começamos a 
experimentar os 
suportes e técnicas do 
graffiti. Nesta fase a 
utilização de imagens de 
artistas e suas produções 
eram importantíssimas, 
já que precisaríamos de 
referencias e quando 
começamos a falar das 
produções de Itajaí os 
materiais didáticos 
ajudavam a aproximar 
os conceitos já 
produzidos. Eram uma 
forma de manipular os 
conhecimentos de outro 
jeito. Por meio de jogos, 
brincadeiras, imagens e 
ações práticas como 
aplicar os estênceis no 
muro da escola. Era uma 
forma de interligar os 
conceitos a prática. Os 
materiais sempre 
atuaram desta forma. 
Instrumentos de práxis. 

A metodologia 
sempre foi criar 
novas imagens  com 
ações à combinar de 
formas já vividas , 
aumentando o 
processo  de criação e 
fruição por meio de 
vivências  estéticas 
sempre seguidas de 
um bom 
planejamento , 
visando as 
necessidades do 
aluno e da escola. 
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Você 
considera as 
ações 
aplicadas 
como criativas 
e inovadoras? 
Por quê? 

Levar o artista e a 
obra de arte para 
dentro do ambiente 
escolar como 
aconteceu com os 5 
artistas foi sem 
dúvida um 
diferencial naquela 
comunidade. 
Também pensamos 
em um material 
diferenciado para 
cada produção, 
relacionando sempre 
à técnica do artista. 
Segundo relato das 
crianças a maioria 
dos materiais e das 
obras de arte 
conhecida por eles 
eram até então 
desconhecidas. 
Diante da realidade 
que vinha 
acontecendo naquela 
instituição foram sim 
ações criativas e 
inovadoras. 

Sim, as considero. Por 
que é pouco comum 
que os artistas visitem 
as escolas com obras 
originais, explicando o 
processo criativo, 
insentivando aos 
alunos a criar, a 
imaginar. Tentamos 
aplicar técnicas 
diferenciadas, como a 
gravura, a pintura em 
eucatex, aguada, 
escultura em argila. 
Considero que tenham 
sido criativas e 
inovadores pela 
devolutiva, o 
envolvimento dos 
alunos. 

Não sei até que ponto. 
Ações midiáticas como 
entrevistas, vídeos e 
imagens não são tão 
novas assim. Jogos 
como os que utilizamos 
também não. Acredito 
que neste caso são as 
formas de aplicação e de 
como os objetivos 
específicos são 
alinhavados com a 
temática e a própria 
prática que devem ser 
considerados. Estamos 
em um momento 
delicado da educação 
que qualquer coisa que 
saia do padrão é 
considerado inovador. 
Estamos saturados de 
ações deste tipo. O que 
realmente importou para 
nós é de como levamos 
a sério o planejamento, 
os levantamentos de 
dados e a qualidade das 
ações. De como nos 
preocupamos com o 
bom trabalho e não se 
ele seria inovador ou 
criativo. Até hoje 
pessoas falam do 
projeto, mas não por sua 
inovação e sim pela 
qualidade. 

Todas as ações 
aplicadas foram 
criativas e 
inovadoras porque 
são os alunos que 
constroem, que 
inovam de acordo 
com o que 
aprenderam na 
teoria. Este trabalho 
é muito importante 
para o 
desenvolvimento 
criatividade de cada 
um aprofundando o 
conhecimento e a 
capacidade dos 
mesmos. 
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Como a 
prática das 
ações na 
escola pode 
contribuir para 
a sua forma-
ção 
profissional? 

Brilhantemente estas 
intervenções no 
ambiente escolar tem 
transformado minha 
formação. Diante da 
possibilidade de 
estar no ambiente 
escolar, refletindo as 
ações e resultados, o 
espaço da arte 
educação, as ações e 
propostas, ações 
diferenciadas em 
formas de oficinas 
tem transformados 
não somente aquele 
espaço, mas a mim 
totalmente. Poder 
realizar estas ações, 
fortalecidas por um 
objetivo e orientada 
por profissionais 
com apoio financeiro 
excelente para 
realizar o que 
almejamos com 
nossos objetivos é 
fantástico, pois 
fortalece não 
somente a mim 
como futura docente, 
mas também o 
processo de ensino e 
aprendizagem de 
toda a escola como 
também nas práticas 
das demais docentes 
daquela instituição 
como temos visto. 
Os educandos são 
também 
transformados com a 
nova realidade de 
aulas com 
diferencial, a forma 
que elegemos para 
estas ações como 
oficinas práticas os 
fez gostar mais ainda 
das aulas de 
arte.Diante da 
prática estabelecida 
sinto-me 
transformada, 
modificada 
totalmente minha 
visão de ser 
professora, de fazer 
uma prática 
planejada, 

Contribui para a 
criação de identidade 
profissional, para o 
reconhecimento da 
nossa prática como 
futuros profissionais 
da educação. 
Percebendo que o 
câmbio, o diferencial 
deve partir de nós, de 
nosso planejamento, 
de nosso envolvimento 
para com os alunos e 
com o conhecimento.  

Gostaria de mudar um 
pouco esta questão. O 
mais importante é de 
como o PIBID pode 
contribuir na minha 
formação. Pois só as 
ações não influenciaram 
muito minha formação, 
tendo em vista que já 
sou formado e já tenho 
um pequeno caminho 
como professor. O que 
realmente foi importante 
para minha formação foi 
o caráter do projeto e o 
contraponto que o 
mesmo faz com a 
formação na graduação. 
Oportunidades que 
tivemos no projeto, 
nunca teríamos na 
graduação normal. Um 
destes exemplos é a 
chance de dialogar 
diretamente com outras 
áreas artísticas, como 
Artes Visuais, Música e 
Teatro. Outra é de 
pensar que nossa 
formação pode 
extrapolar os espaços 
tradicionais de 
educação, como sala de 
aula. No projeto tivemos 
oportunidade de 
trabalhar com formação 
continuada e oficinas, 
além da promoção de 
atividades artísticas e 
culturais dentro e fora 
da escola. Chance de 
integrar e participar dos 
eventos e espaços de 
formação estética da 
cidade e além de 
produzir e pensar a 
carreira acadêmica com 
a pesquisa. São estes 
espaços que 
contribuíram com minha 
formação profissional. 

Consegui colocar e 
contribuir para 
aquilo que acredito, 
com a prática, 
atuando em vários 
segmentos da 
sociedade. O contato 
com as artes e seus 
respectivos, amplia a 
visão permitindo me 
conhecer melhor, 
para poder 
transmitir com 
segurança 
.Considerando  a 
orientação do 
programa PIBID 
como um dos espaços 
destinados no 
currículo de 
formação de 
professores para a 
articulação entre 
teoria e prática, é 
enriquecedor, dá um 
sentido maior para a 
experiência, 
informações, 
conhecimentos e 
realidade,  fazendo 
refletir sobre a 
própria prática. 
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diferenciada, 
inovadora com um 
diferencial focada no 
comprometimento e 
na vontade de fazer 
por mais difícil que 
seja é possível sim! 

 

 


