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RESUMO:  

Este artigo trata de uma pesquisa realizada com os “feras”, ou seja, com os “estudantes 
calouros” do curso de Licenciatura em Artes Visuais, da Universidade Federal da Paraíba. O 
propósito é obter informações referentes ao perfil, às expectativas e necessidades destes 
estudantes. Os dados, para a realização desta pesquisa, foram obtidos por intermédio de 
um questionário individual e anônimo, o qual foi aplicado pelos sujeitos pesquisadores, que 
são integrantes do GPEAV, envolvendo os discentes do período 2009.1 desta instituição. 

Palavras-chave: Perfil dos Calouros – Licenciatura em Artes Visuais - Expectativas 
Discente. 

 
RESUMEN 
Este artículo trata de una investigación con los nuevos estudiantes del curso de La 
Licenciatura en Artes Visuales, de la Universidade Federal da Paraíba. La pretensión es 
obtener informaciones sobre el perfil de los estudiantes, sus expectativas y necesidades. 
Los resultados, para la realización desta investigación, fueron obtenidos con un cuestionario 
individual y anônimo, que fue aplicado por los investigadores, miembros del GPEAV, 
envolviendo los discentes del periodo 2009.1, de esta instituición. 

Palabras clave: Perfil -  nuevos estudiantes - Licenciatura en Artes Visuales – Expectativas 
– necesidades  

 

 
 

Introdução 

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa, realizada pelo GPEAV1 

(Grupo de Pesquisa em Ensino das Artes Visuais), intitulada: “a vez e a voz dos 

"feras” - perfil, expectativas e necessidades dos estudantes “calouros”  da 

Licenciatura em Artes Visuais  da UFPB”. O grupo é composto por estudantes 

bolsistas e voluntários da Licenciatura em foco e egressos da antiga Licenciatura em 

Educação Artística, sob a orientação e coordenação do Profº Dr. Erinaldo Alves do 

Nascimento. Para a realização desta investigação, contamos ainda com a 

colaboração e participação especial de Cybele Andrade Dantas e Felipe Silva 

Coutinho, integrantes do GPEAV, graduandos do curso de Licenciatura em Artes 

Visuais. 
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Na linguagem popular, ser “fera” é ter garra, é ir à busca de um ideal, é determinar o 

que se quer e conseguir, é vibrar com a vitória. No contexto universitário (UFPB), ser 

“fera” é conquistar uma vaga em instituições de ensino superior. “Fera”, no âmbito 

desta pesquisa, é a denominação dada aos estudantes recém ingressos na UFPB 

pelos veteranos universitários. Em outras regiões brasileiras, os novos estudantes 

universitários do sexo masculino são chamados de “bixo”;  “bixete” é o termo usado 

para as mulheres. 

O objetivo da atual pesquisa é analisar o perfil dos Estudantes, recém ingressos, no 

curso de licenciatura em Artes Visuais, no ano de 2009, atentando para as suas 

expectativas e necessidades. A presente pesquisa foi aplicada com 17 discentes, 

que estavam cursando o primeiro período letivo na licenciatura em Artes Visuais da 

UFPB (2009.1).  

 O Curso de Licenciatura em Artes Visuais, da Universidade Federal da Paraíba, foi 

aprovado e regulamentado, em 2006, pela Resolução nº. 47/2006, do Conselho 

Superior de Ensino Pesquisa e Extensão – CONSEPE, em reunião ocorrida na 

cidade de João Pessoa, em 24 de julho de 2006. O seu Projeto Político-Pedagógico 

(PPP) foi aprovado pela resolução 48/2006, em reunião ocorrida em 19 de dezembro 

de 2006. A partir de 2007, iniciou-se o ingresso de novos alunos. O curso foi criado 

para substituir a Licenciatura em Educação Artística, com habilitação em Artes 

Plásticas, existente desde 1977, que automaticamente entrou em processo de 

extinção prevista para 2010 e 2011.  

Justificativa 

O referente estudo surgiu como um desdobramento da pesquisa, intitulada 

“Licenciaturas em Artes Visuais e em Educação Artística da UFPB: perfil, 

expectativas e necessidades na formação dos discentes”, aprovado pelo Programa 

de Licenciaturas da UFPB (PROLICEN – 2009). Parte desta pesquisa foi publicada 

nos anais do 18º Congresso da ANPAP (NASCIMENTO et al, 2009a) e nos anais do 

19º Congresso Nacional da Federação dos Arte/Educadores do Brasil - CONFAEB 

NASCIMENTO, et alli, 2009b). Esta pesquisa está baseada na premissa que, para 

efetivar uma educação de qualidade, faz-se necessário tentar conhecer o perfil e 

trabalhar educacionalmente a partir das expectativas e necessidades do corpo 

discente. Conhecer o público beneficiado, ouvir e atentar para a opinião dos 
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usuários são requisitos fundamentais para avaliações substanciais de qualquer 

serviço, sobretudo o público, oferecido à comunidade.  

Encaminhamentos da Pesquisa 

O procedimento metodológico inicial para a realização desta pesquisa foi a 

elaboração e aplicação de um questionário com a turma que estava cursando o 

primeiro período letivo do curso de Licenciatura em Artes Visuais da UFPB, no ano 

de 2009. Os questionários foram aplicados entre os meses de outubro e novembro 

do mesmo ano. Para a identificação do perfil dos estudantes foram adotados os 

seguintes indicadores: 

- Identificação pessoal: idade, sexo, situação conjugal, filhos, proveniência; 

- Moradia: onde morava antes de ingressar, onde mora ao cursar a graduação; 

- Necessidade de trabalhar durante o curso; 

- Estado civil e número de dependentes; 

- Antecedentes escolares: escola de origem, formação no Ensino Básico; 

- Formação acadêmica, se já é graduado; 

- Expectativas e necessidades sobre o curso;  

- Trabalho: se tem vínculo empregatício e faixa de renda salarial; 

- Tipo de Transporte para a UFPB. 

Conhecendo o perfil dos novos estudantes 

Iniciamos a pesquisa com um levantamento, junto à Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais, com a finalidade de obter o número de alunos 

novatos que estavam freqüentando regularmente o período letivo. Detectamos 17 

estudantes novatos, que estavam matriculados e efetivamente participando das 

aulas, representando 26% do total, composto, até o momento por 66 estudantes.  

Todos os estudantes preencheram o questionário. A primeira parte do questionário 

abordou as questões referentes ao perfil dos estudantes novatos. 

A pesquisa constatou, para a nossa surpresa, um número superior de pessoas do 

sexo masculino. Sete estudantes são do sexo feminino (41%) e dez estudantes são 

do sexo masculino (59%). Em geral, é costume encontrarmos um maior número de 
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estudantes e profissionais do sexo feminino nos cursos relacionados com a 

docência.  

Dos estudantes pesquisados, cinco (29%) afirmam que são casados, 11 (65%) 

dizem que são solteiros e um estudante (6%) alegou “viver junto”. 

Quando questionamos sobre a etnia, sete estudantes (41%) consideram-se brancos; 

cinco (29%) declaram-se pardos; dois (12%) amarelos, um (6%) indígena, um (6%) 

mestiço e um (6%) não optou. Ninguém se considerou de etnia negra.   

Para a elaboração desta questão, a referida pesquisa utilizou o sistema, também 

adotado pelo IBGE, empregando as categorias institucionalizadas – branco, pardo, 

preto, amarelo e indígena – que vem sendo adotada ao longo de mais de cem anos 

na maioria dos levantamentos censitários. Apesar da inserção de termos como 

“mestiço” e “outros” são, no conjunto, categorias problemáticas que ainda não 

respondem satisfatoriamente a quem somos, uma vez que são focadas na cor da 

pele. Percebemos claramente uma identificação variada da etnia dos pesquisados. 

São pessoas que interagem num mesmo espaço, com diferentes ideias, interesses, 

crenças e valores, porém todas com um objetivo em comum, a busca pelo sucesso 

individual. Tudo isso, sem perder a sua identidade marcada por uma pluralidade de 

experiências, vivências, condições, origens e perspectivas. 

Em relação à faixa etária, encontram-se, neste curso, estudantes de idade entre 19 

e 45 anos. Com 19 anos, temos um estudante (6%), entre 20 e 30 anos o número é 

mais significativo, pois são 13 estudantes (76%), já entre 31 e 40 anos temos dois 

estudantes (12%) e acima dos 40 um estudante (6%).  

Torna-se possível afirmar que, em geral após os 20 anos, o jovem almeja 

independência financeira e sai à busca de emprego ou de alguma oportunidade de 

geração de renda. Porém, ao ingressar na vida profissional, há uma necessidade em 

dar continuidade a sua formação acadêmica, que por algum motivo foi 

temporariamente posta em segundo plano. Para se firmar no âmbito profissional, o 

jovem busca uma formação de nível superior como credencial de qualificação e 

promoção funcional e por este motivo retoma sua a vida escolar em instituição de 

ensino superior.  
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No que concerne ao local de moradia, identificamos que 15 estudantes (88%) dos 

pesquisados residem em João Pessoa e dois (12%) residem na Grande João 

Pessoa (região metropolitana composta pelos municípios de Bayeux, Santa Rita e 

Cabedelo).  

Na questão, relacionada “com quem mora”, houve respostas bem diversificadas, 

como demonstra observe a tabela abaixo: 

Tabela 1: Situação de moradia 

               Opções    Nº de alunos           % 

Cônjuge            02       12% 

Pais            05       30% 

Cônjuge e filhos            03       17% 

Amigos            02       12% 

Sozinho           03       17% 

Filhos e pais            01         6% 

Filhos, pais e outros familiares           01         6% 

Total           17     100% 

 

Fonte: in loco, 2009. 

 

Constatou-se também que 82% dos entrevistados já residiam na cidade de João 

Pessoa, morando em bairros próximos da Universidade, e 18 % residiam em outras 

cidades. O motivo da mudança para a cidade de João pessoa foi o ingresso no 

referido curso. 

Quando perguntamos: por que escolheu o curso de licenciatura em Artes visuais? 

As respostas foram bem diversificadas, veja a amostra: 

Tabela 2: Escolha do curso 

Por que escolheu o curso de Licenciatura em Artes Visuais? Nº de 
alunos 

   % 

Por vocação        02 12% 
Por afinidade com o curso e por gostar das disciplinas        02 12% 
Por ser artista e trabalhar na área         03 16% 
Afinidade e talento         02 12% 
Identificação com as disciplinas oferecidas        01   6% 
Convívio com a arte, influência familiar       02 12% 
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Paixão pelas artes       02 12% 
Com intenção de me aperfeiçoar como artista       01   6% 

Gostar da área, aprender as técnicas e gerar idéias       01   6% 
Vontade própria       01   6% 

Total       17 100%
 

Fonte: in loco, 2009. 

 

A tabela demonstra que os motivos para ingressar na educação superior foram bem 

diversificados, porém não houve uma resposta relacionada com o desejo de 

ingressar na docência ou por ter “vontade de lecionar”, uma vez que o curso é de 

Licenciatura. 

Quanto à forma de ingresso no curso, constatamos que 15 estudantes (88%), a 

imensa maioria, realizaram o vestibular e três estudantes (12%) ingressaram como 

graduados. 

Com relação à proveniência dos estudantes em relação ao Ensino Básico, constata-

se um certo equilíbrio: 

Tabela 3: Proveniência do ensino básico 

Ensino Básico  Nº de alunos       % 

Rede pública        05      30% 

Rede Privada        07      40% 

Ambas        05      30% 

Total        17    100% 

 

Fonte: in loco, 2009. 

 

Quando foram questionados se desempenham alguma atividade profissional 

enquanto realizam o curso, a imensa maioria dos estudantes - 12 (70%) - afirmou 

desempenhar atividades profissionais. Cinco (30%) afirmaram não exercer um 

ocupação profissional paralela ao curso. Dos estudantes que responderam a esta 

pergunta, cinco (30%) alegam trabalhar como autônomo, oito (47%) como 

funcionários públicos e quatro (23%) não responderam.  



 

2342 

19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

Quanto ao tipo de instituição na qual exercem as atividades profissionais, paralela à 

atuação como estudante na Licenciatura em Artes Visuais, da UFPB, seis (35,5%) 

alegam atuar em instituição pública; dois (12%) no setor privado, três (17%) no 

terceiro setor e seis (35%,5) não responderam.  

No que concerne à área de atuação profissional dos entrevistados, observou-se que 

ninguém atua no ensino das artes visuais, seis (36%) trabalham diretamente com 

artes visuais; três (17%) atuam na educação; cinco (30%) em outros setores sem 

nenhuma associação com a licenciatura e três (17%) não responderam. 

Com relação ao tempo de atividade profissional, paralelo ao curso, um (6%) afirmou 

atuar a menos de um ano; seis (36%) alegaram atuar entre um a quatro anos; quatro 

(23%) entre cinco a dez anos; dois (12%) por mais de dez anos. Quatro estudantes 

(23%) não responderam a esta pergunta. 

Os estudantes, que atuam profissionalmente, paralelamente às atividades do curso, 

também podem ser alvos de uma análise mais minuciosa, com a pretensão de obter 

informações a respeito das suas pretensões após a conclusão do curso. 

Em relação aos recursos utilizados para estudo, a maioria dos estudantes alega 

intercalar diferentes recursos e equipamentos facilitadores, como pode ser 

observado na tabela adiante:  

Tabela 4: Recursos utilizados para estudos 

Recursos utilizados pelos alunos para pesquisa/estudo   Nº   % 

Computador pessoal  04   23,5% 

Computador pessoal com internet, Biblioteca pública, textos fotocopiados  03 17,6% 

Computador pessoal, textos fotocopiados  02 11,7% 

Computador pessoal, biblioteca pública, Arte na escola, textos 

fotocopiados 

 01 5,9% 

Computador pessoal, biblioteca pública, biblioteca particular, Arte na 

escola 

 01 5,9% 

Computador pessoal, biblioteca publica, Arte na escola  01   5,9% 

Computador pessoal, biblioteca pública e particular, textos fotocopiados  01   5,9% 

Computador pessoal, biblioteca pública laboratório de informática da 

UFPB, textos fotocopiados 

 01   5,9% 

Computador pessoal sem internet, lan-hause, textos fotocopiados  01   5,9% 
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Computador pessoal com internet, biblioteca particular, Arte na escola, 

textos fotocopiados 

 01   5,9% 

Biblioteca pública, textos fotocopiados  01   5,9% 

Total   17 100% 

 

Fonte: in loco, 2009. 

 

A pesquisa aponta que os estudantes não costumam utilizar o recurso digital 

oferecido pela UFPB, pois apenas um dos entrevistados afirma usar o Laboratório 

de Informática da instituição, que é de acesso gratuito.  

A pesquisa também procurou conhecer as opções de lazer dos estudantes. 

Poderiam marcar diversas opções. É gratificante saber que a visita às exposições e 

demais atividades culturais artísticas foram citadas pela maioria dos entrevistados. 

Expectativas e necessidades 

No que se refere às expectativas e necessidades dos discentes ingressantes no 

curso de licenciatura em Artes Visuais, a pesquisa começa com a seguinte pergunta: 

quais as expectativas de formação profissional que você tinha quando ingressou no 

curso? O estudante poderia assinalar três opções: 1) Formação de Artista Plástico 

ou Visual; 2) Formação de Professor de Artes Visuais; 3) Outras. 

A maioria dos estudantes - nove estudantes (53%) – assinalou a alternativa 

relacionada à formação de artista plástico ou visual; seis (35%) afirmaram anelar 

pela formação de “professor de Artes Visuais”; um (6%) respondeu que desejava ser 

crítico de artes ou historiador e um estudante (6%) não respondeu.  

Em decorrência de uma expectativa associada à formação não condizente com a 

finalidade do curso, a pergunta seguinte, que aborda se o curso satisfaz as 

expectativas, houve um empate nesta questão: oito (47%) afirmam está satisfeitos e 

oito (47%) afirmam estar insatisfeitos com o curso e um (6%) não respondeu. 

Apesar de ser um curso de licenciatura, a maioria dos ingressantes anela por uma 

formação artística. Com isso, o estudante que almeja ser um artista visual, acaba se 

desestimulando com o curso, podendo causar uma futura desistência do curso.  
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Instigados a emitirem um conceito sobre o curso, a pesquisa obteve o seguinte 

resultado: quatro estudantes (24%) consideram o curso “ótimo”, cinco (29%) “bom” e 

oito (47%) consideram-no “regular”. 

Com relação aos aspectos positivos e negativos, existem algumas contradições nas 

respostas. Relacionado aos aspectos positivos, os dados revelam que os estudantes 

consideram os professores bem preparados e cumprem com a programação das 

disciplina ministradas. Um ingressante declara que “Os professores, em sua maioria, 

se mostram interessados e preparados para ministrar as disciplinas. Também há 

bastantes recursos para realização das pesquisas, como livros, vídeo, etc”. 

Detectamos também uma satisfação quanto ao acervo bibliográfico. Reconhecem a 

importância das disciplinas oferecidas e aponta como positivo as novas concepções 

relacionadas às Artes Visuais. Consideram as aulas práticas como boas e ainda 

ressaltam que o currículo é bem estruturado. 

No que se refere aos aspectos negativos, apontaram o horário do curso; a estrutura 

física dos ambientes; poucos professores; metodologia aplicada por alguns 

professores; falta de organização administrativa e o horários de funcionamento da 

coordenação. 

Quanto à estrutura do curso, foi mencionado, como negativo, o horário de 

funcionamento do curso. É possível constatar que os recém ingressos, em sua 

maioria, são trabalhadores estudantes e necessitam que o curso seja oferecido nos 

turnos diurno e noturno, oferecendo condições para que dêem continuidade ao 

curso. O mesmo problema foi detectado em outra pesquisa sobre a evasão,que está 

sendo divulgada junto com esta.  

Denunciam, ainda, que existem alguns professores negligentes, com problemas de 

pontualidade e com uma metodologia insatisfatória. Reclamam da incompatibilidade 

do horário de funcionamento do Departamento de Artes Visuais e da Coordenação.  

Em geral, os recém-ingressos apontam o espaço físico como inadequado, em 

relação à construção e conservação. A climatização das salas também é um fator 

que causa desconforto. Ainda é ressaltado a indisponibilidades dos recursos 

necessários para realização das aulas. 
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Pretensões profissionais 

A maioria dos estudantes - 11 (65%) – afirma que pretende exercer as atividades 

relacionadas com a docência. Seis (35%) alegam não pretender atuar como 

professores de Artes Visuais. Só deveriam justificar as respostas negativas. Na 

justificativa dos argumentos contrários, destacamos alguns argumentos empregados 

para justificar a posição contrária à docência:  

- “Por atuar na área de publicidade há alguns anos e ter pretensão de me tornar um 
empreendedor”. 

- “Inicialmente, não tenho interesse, mas, talvez, eu mude de idéia”. 

-“Porque entrei com uma visão de me tornar artista plástico”. 

Nas justificativas não foi detectado nenhum argumento relacionado com as 

condições conjunturais, atribuindo o desestímulo à atuação na docência, à 

desvalorização profissional, traduzida pela baixa remuneração, principalmente no 

nível de ensino básico, entre outros. Os argumentos são baseados, apenas, em 

interesses pessoais e profissionais. 

Necessidades 

As expectativas indicam as principais necessidades dos discentes. Se as 

expectativas apontam para o que se espera ou se deseja, as necessidades remetem 

a uma reflexão sobre a atuação do curso. E para este estudo ser concluído é de 

fundamental importância ouvir atentamente a parte interessada, os discentes.  

Avaliando a infra-estrutura 

Perguntamos aos pesquisados como consideram o espaço físico de aula, 

laboratórios, fornos, mobiliário, equipamentos, iluminação, Limpeza, acústica, 

ventilação, segurança, conservação e comodidade, ou seja, como são as condições 

de infra-estrutura oferecida pelo curso. 12 estudantes (71%) consideram-nas 

inadequadas. Apenas cinco alunos (29%) reconhecem-na como adequada. 

A pesquisa também abre espaço para os ingressantes expor suas criticas e 

sugestões relacionadas à equipe docente. O alunado menciona em suas criticas: a 

boa qualificação dos professores, quanto a didática e a metodologia aplicada, 
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porém, também destacam que alguns professores tem dificuldade em repassar os 

conteúdos para os estudantes. Um dos pesquisados ressalta que “a equipe docente 

deveria se voltar um pouco mais para a academia, criando grupos de estudo e de 

pesquisas, para uma melhor interação do alunado”. 

Há também uma reclamação relacionada com o reduzido número no quadro de 

docente da licenciatura. Reclamam da falta de compromisso e o não cumprimento 

do horário. 

Em suas sugestões, os alunos propõem uma avaliação individual para analisar a 

capacidade do professor e seu compromisso para a realização de suas metas. 

Pedem um primeiro semestre com um “conteúdo introdutório”, e sugerem que seja 

realizada uma pesquisa com o corpo docente referente aos seus métodos de ensino. 

Propondo mudanças 

Que mudanças você sugere para o curso de Licenciatura em Artes Visuais 

implantado em 2006?  Esta foi a pergunta que finalizou a pesquisa. Vamos conferir 

as sugestões encaminhadas: 

- mudança do horário do curso para o matutino; 

- implantação da disciplina filosofia da arte, na grade curricular; 

- disponibilização de disciplinas no horário matutino ou noturno; 

- facilitar, mediante os convênios, a compra de materiais utilizados em sala de aula; 

- aumento de disciplinas práticas.  

Considerações finais  

Da análise das respostas relacionadas às expectativas e necessidades dos 

discentes recém ingressos, em 2009, no curso de Licenciatura de Artes Visuais da 

UFPB, fica clara a importância da licenciatura e a necessidade de fornecer 

informações mais detalhadas sobre a sua finalidade. Uma divulgação maior 

amenizará a insatisfação, causada pela ilusória expectativa que os discentes geram 

em torno do curso de licenciatura em artes visuais, de formar para ser artista 



 

2347 

19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

O curso de Licenciatura em Artes Visuais tem por objetivo cumprir uma importante 

função educacional, que é a formação de novos professores para o mercado de 

trabalho relacionado com o ensino de artes visuais, que se encontra em expansão 

no Estado da Paraíba. 

No perfil do discente, constamos um predomínio o sexo masculino, o que difere das 

pesquisas realizadas anteriormente.  

Quanto às críticas direcionadas aos espaços físicos, felizmente algumas reformas 

nos prédios destinados às aulas de artes visuais estão ocorrendo, o que amenizará 

essas críticas dentro de pouco tempo. 

Presumimos que o papel mais importante deste estudo é o de fazer ecoar a voz dos 

estudantes, contribuindo para uma melhor compreensão do seu perfil, e, no caso 

deste artigo, das suas expectativas e necessidades. O Curso de Licenciatura em 

Artes Visuais da UFPB, por ser recente, necessita continuar se adaptando 

constantemente às expectativas e necessidades dos seus usuários, para que possa 

atingir seus objetivos com uma melhor eficácia. 

Entendemos que, para o aluno alcançar sua realização acadêmica, é preciso que 

haja uma convergência entre a qualidade do ensino ministrado e a política efetiva de 

assistência aos discentes. Os resultados da pesquisa indicam alguns parâmetros 

que podem possibilitar uma revisão da estrutura do curso e a contínua necessidade 

de continuar inovando, revendo ideias e ideais existentes nos programas que serão 

desenvolvidos e aplicados no decorrer do curso vigente. 

 

                                                 
1 O Grupo de Pesquisa em Ensino das Artes Visuais, do Departamento de Artes Visuais, da Universidade 
Federal da Paraíba (GPEAV-DAV-UFPB) está cadastrado no CNPQ desde 2007. É coordenado pelo Prof. Dr. 
Erinaldo Alves do Nascimento. Conta, atualmente, com a participação dos estudantes da Licenciatura em Artes 
Visuais - Roberto Andrade Câmara, Shirley Moreira Tanure, Mary Tacyana Alves Clemente, Cairê Fortes 
Normanton, Cybele Andrade Dantas, Ilian Narayama Rocha Oliveira, Izis Ludmila Franca Dantas e Kelly Cristine 
Cordeiro. A Licenciatura em Educação Artística – Artes Plásticas - está representada por Eliane Honorata da 
Silva, Evaldo Miranda de Araújo, Maria Rosicely Fausto de Oliveira e Idália Beatriz Lins de Sousa. 
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