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RESUMO: Tomando como base as experiências desenvolvidas no projeto Artes 
Visuais/PIBID da UFPB, este trabalho tem como objetivo refletir sobre a articulação entre 
pesquisa e ações educacionais adotadas como diretrizes fundamentais para a formação dos 
estudantes da Licenciatura. Assim, analisa e discute as ações que estão sendo 
desenvolvidas em duas escolas públicas da cidade de João Pessoa/PB, no ensino 
fundamental. A realização do trabalho, até o momento nos permitiu compreender que o 
diálogo entre ação docente e pesquisa vem possibilitando construir uma proposta educativa 
mais sólida, favorecendo aos licenciandos o reconhecimento crítico da diversidade cultural e 
artística que integra um dos principais campos de atuação profissional do professor de artes 
visuais – as escolas públicas.  
 
Palavras-chave: Pesquisa, Formação inicial, Artes Visuais, Docência 
 
 
RESUMEN: Tomando como base las experiencias desarrolladas en lo Proyecto Artes 
Visuales/PIBID, de la UFPB, este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre las 
articulaciones entre investigaciones y acciones educacionales adoptadas como directrices 
fundamentales para la formación de los estudiantes de la Licenciatura. Analiza y hace 
discusiones sobre las acciones que están siendo desarrolladas en  escuelas públicas de la 
ciudad de João Pessoa/PB, en la enseñanza fundamental. La realización del trabajo, hasta 
este momento ha permitido comprender que el diálogo entre acción docente y la pesquisa 
posibilita construir una propuesta educativa más sólida, favoreciendo a los licenciandos lo 
reconocimiento crítico de la diversidad cultural y artística que integra un de los principales 
campos de actuación profesional de lo profesor de las artes visuales – las escuelas públicas.  
 
Palabras Claves: Investigación, Formación Inicial, Artes Visuales, Docencia 

 
 
 
A pesquisa como prerrogativa para a formação do docente é algo comum no debate 

acadêmico, presente em diferentes campos de conhecimento. Entretanto, os 

caminhos e as formas de integrar o ensino e a pesquisa na formação de educadores 

podem ter diferentes dimensões e significados. São vias que precisam ser 

reavaliadas e redimensionadas conforme a dinâmica e a especificidade dos 

contextos sociais. É importante considerar, ainda, as necessidades e as 

expectativas que vão surgindo no campo de atuação do professorado. 

Na área de artes visuais, esse debate tem se intensificado, especialmente no 

cenário atual das políticas públicas voltadas para o incentivo à formação do 
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professorado na Educação Básica.  Neste contexto, o PIBID – Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – configura-se como uma relevante 

iniciativa do Governo Federal, sob a coordenação da CAPES. É um programa que 

visa ao aperfeiçoamento e à valorização da formação profissional de docentes para 

atuar na Educação Básica, em diálogo com as Instituições de Ensino Superior 

(IFES). É uma iniciativa governamental que concede bolsas ao alunado da 

licenciatura das Instituições de Educação Superior (IES), ao professorado das 

escolas da rede pública de ensino e das universidades para atuarem em conjunto na 

Educação Básica. 

Tomando como base as experiências desenvolvidas no projeto Artes Visuais/PIBID 

da UFPB, este artigo tem como objetivo refletir sobre a articulação entre a pesquisa 

e as ações educacionais adotadas como diretrizes fundamentais para a formação 

dos estudantes da Licenciatura desse campo de conhecimento. Analisa e discute as 

ações de pesquisas que estão sendo desenvolvidas pela equipe de artes visuais, em 

duas escolas públicas da cidade de João Pessoa/PB – no Ensino Fundamental I e II. 

As escolas contempladas são: o Centro Estadual Experimental de Ensino e 

Aprendizagem Sesquicentenário (CEEEAS) e a Escola Municipal Lions Tambaú. 

A proposta de Artes Visuais, vinculada ao Projeto Institucional da UFPB – 

Universidade Federal da Paraíba - para o PIBID – Programa de Iniciação à Docência 

-, tem como objetivo fortalecer a formação inicial de professores de artes visuais a 

partir da elaboração e vivência de processos de ensino e de aprendizagem mais 

significativos nas escolas públicas de Educação Básica. Trata-se de uma proposta 

que favorece uma formação mais sistemática e contextualizada do professorado de 

Artes Visuais. Colabora significativamente para colocar os estudantes em contato 

com a realidade das escolas públicas, considerando que este universo será um dos 

espaços mais significativos da futura atuação profissional dos licenciandos. 

 

1 O Projeto PIBID Artes Visuais da UFPB 

O projeto da área de Artes Visuais foi desenvolvido em articulação com o Projeto 

Institucional da UFPB para o Programa de Iniciação à Docência – PIBID, iniciando 

suas atividades em março de 2014. Objetiva, além do que foi dito, contribuir para a 
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melhoria das ações didáticas realizadas nas escolas contempladas, a partir de 

ações continuadas e conjuntas com os professores das instituições envolvidas. 

Tenta aliar os saberes da formação acadêmica à experiência dos profissionais que 

atuam nesse contexto como uma forma de construir uma proposta educativa em 

artes visuais mais significativa e articulada às necessidades e expectativas da 

comunidade escolar. 

Considerando que a arte e a cultura integram um dos principais campos de atuação 

profissional do professorado de artes visuais, o trabalho realizado pelo Programa, 

nas escolas públicas, visa colaborar sistematicamente para proporcionar um 

reconhecimento e compreensão crítica da diversidade cultural e artística presente 

nesse universo. A escola pública, por abrigar, de forma democrática, parte 

significativa da sociedade, pode ser considerada como um ambiente adequado para 

promover formas de ensino que propiciem a experimentação, vivência e o 

conhecimento efetivo das mais distintas modalidades culturais e artísticas.  

Visando compreender melhor este contexto, os licenciandos das Artes Visuais estão 

tendo contatos e vivências com a cultura e a arte, ampliando sua vivência artística e 

cultural, com a intenção de articulá-la às práticas que serão desenvolvidas nas 

escolas públicas selecionadas. É uma iniciativa que começa na formação 

profissional inicial, mas que favorece também a comunidade escolar que participa 

desse processo. Essa ação contribui, assim, para uma inserção de produções 

artístico visuais que possam ampliar e se articular à diversidade sociocultural 

abarcada por este contexto. 

A realização deste trabalho, dentro do Programa de Iniciação à Docência – PIBID - 

oportuniza a valorização do profissional educador, buscando, desde sua formação 

inicial, construir caminhos sólidos para a prática docente. Os estudantes e 

professores envolvidos na proposta terão a possibilidade de construir, juntos, 

experiências significativas na educação em artes visuais. 

 

2 A pesquisa na formação docente: conhecendo e vivenciando o contexto 
escolar 
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O projeto Artes Visuais/PIBID da UFPB elegeu a pesquisa como foco principal para 

colaborar com o processo de formação docente dos licenciandos. Ao optar pela 

pesquisa como foco estruturante, faz uma importante interface com o ensino e a 

extensão, meta prioritária da UFPB e do próprio PIBID. A articulação entre o ensino 

e a extensão é um ingrediente bem presente no PIBID. Ao acrescentarmos a 

pesquisa como outro foco, o projeto ganha nova dimensão e dinâmica no processo 

de formação inicial de docentes. 

A pesquisa como um eixo fundamental de formação, presente nos cursos de 

licenciatura, tem se revelado, cada vez mais, como um importante meio de tornar 

mais sólida e madura a atuação do profissional da educação. Nesse sentido, a 

pesquisa pode ser compreendida como um instrumento de investigação constante e 

de aprimoramento de conhecimentos. Ao ser consolidada na prática do docente em 

formação, poderá acompanhá-lo ao longo de sua carreira, favorecendo uma atuação 

mais abrangente, crítica e instigadora de sua realidade. 

Tomando como base esse pressuposto, a pesquisa pode se constituir como um 

agente fundamental na formação do docente. Se for compreendida de forma 

holística, a pesquisa pode ser um meio de reconstruir a realidade, a partir de 

percepções próprias, da visão crítica, interpretativa e da intervenção produtiva sobre 

uma realidade.  

Assim, o ato de pesquisar pode ser considerado como uma forma de exercitar a 

capacidade interpretativa, criativa e produtiva, uma vez que o sujeito pesquisador 

precisa compreender o mundo e não apenas reproduzi-lo de forma mecânica. Essa 

perspectiva, num processo de formação profissional da docência, coaduna-se com 

as proposições de Demo para a construção de uma educação emancipadora, 

entendida como o processo histórico de conquista e exercício de qualidade de ator 

consciente e produtivo, capaz de se definir e de ocupar o seu lugar, não aceitando 

ser reduzido a um objeto (DEMO, 2006, p. 78). 

Embasada nas perspectivas de uma educação que visa à emancipação, a pesquisa, 

presente nos cursos de formação do docente, além de favorecer uma 

fundamentação teórica mais sólida, pode ser uma importante fonte de aquisição dos 

conhecimentos necessários para que o exercício do educador vá além de uma 
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prática escolar reduzida em si mesma, mas que contribua eficazmente para a 

formação humana num sentido mais abrangente. Para isso, é necessário o exercício 

da criação, da (re)elaboração, buscando a efetivação de um posicionamento crítico 

capaz de compreender que “pesquisar é também dialogar, no sentido específico de 

produzir conhecimento do outro para si, e de si para o outro” (DEMO, 2006, p. 39). 

Nesse ato de dialogar, a pesquisa ganha uma dimensão educativa, que, segundo 

Demo (2006), vai além da dimensão científica, alcançando a reconstrução dos 

saberes e a sua socialização. Configura-se como uma dimensão fundamental para a 

atuação do docente, que precisa ser reforçada nos contextos de formação. 

Compreende ainda uma maneira de superar um modelo de ensino tão criticado, mas 

ainda presente, pautado numa concepção “bancária” de educação, nos termos de 

Paulo Freire (2009), que prioriza a reprodução, memorização e transferência de 

saberes. 

Dessa forma, ao compreender que a pesquisa abrange um princípio científico e um 

educativo, Demo (2006) nos oferece a perspectiva de aliar o pensamento e a 

produção científica aos processos de ensino e de aprendizagem nas escolas. Para o 

autor, o princípio científico está relacionado diretamente à formação universitária, 

que precisa fazer com que a pesquisa supere práticas medíocres. A pesquisa 

precisar ser assumida como um compromisso social, dialogando com a realidade. 

Atuando desta maneira, pode ajudar a superar desigualdades e a democratizar os 

saberes considerados significativos para a comunidade. A produção científica, assim 

entendida, subsidiará significativamente o exercício da docência e da democracia 

social.  

O princípio educativo inerente à pesquisa diz respeito a um posicionamento político 

frente à atuação na escola, incorporando os processos investigativos e criadores da 

prática científica na vida dos estudantes, desde a Educação Infantil. Trata-se de 

inserir a pesquisa na educação como um processo de “aprender a aprender”, para 

que, tanto os professores como os educandos, sejam capazes de se inserir em sua 

realidade de forma crítica, investigadora e transformadora. Desse modo, os 

princípios científicos e educativos estão interligados entre si e são fundamentais 

para que se instaure um processo de formação consistente do sujeito nos sistemas 
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da educação, seja em nível superior ou básico. 

A pesquisa colabora ainda para ajudar a sistematizar o pensamento e para analisar 

a atuação docente a partir de questionamentos e de dúvidas. Os conceitos emergem 

ou se tornam significativos a partir das dúvidas e das incertezas. Assim, é possível 

afirmar que a pesquisa é uma modalidade de curiosidade problematizada e 

formalizada, cujas respostas precisam ser formuladas a partir de uma série de 

procedimentos observáveis e capazes de serem verificados. Compreende a ação de 

mexer, mover o pensamento com um propósito explícito, a partir de perguntas e 

dúvidas, que precisam ser continuamente justificadas e sistematizadas até obter 

respostas que ajudem a compreender os problemas enfocados.   

A pesquisa, vista dessa forma, pode configurar-se como uma provocação para sair 

da rotina e da acomodação conceitual e metodológica, explorando outros roteiros e 

situações. No caso do projeto Artes Visuais/PIBID/UFPB, a formação docente é 

alimentada e provocada pelas perguntas transformadas em pesquisas. As pesquisas 

ajudam a sistematizar, fundamentar, organizar e mudar a docência. As perguntas, 

sistematicamente respondidas por meio de pesquisas, geram novas perspectivas e 

possibilidades de renovação para a formação docente. 

Considerando essas perspectivas, a presença da pesquisa na educação, 

fundamentando a formação de professores e alunos, pode ser pautada, ainda na 

concepção de Pedro Demo, em quatro pressupostos essenciais: 

 1) a convicção de que a educação pela pesquisa é a especificidade 
mais própria da educação escolar e acadêmica; 2) o reconhecimento 
de que o questionamento reconstrutivo, com qualidade formal e 
política, é o cerne do processo de pesquisa; 3) a necessidade de 
fazer da pesquisa atitude cotidiana no professor e no aluno; e 4) a 
definição de educação como processo de formação da competência 
histórica e humana (DEMO, 1997, p. 7). 

Concordando com o exposto e acreditando que no espaço de trabalho do professor 

é crucial que a pesquisa e a educação se articulem, buscamos construir uma 

proposta que integra essas duas dimensões, elaboradas para colaborar com o 

processo de atuação dos licenciandos. 
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Ao eleger a pesquisa como um foco estrutural da ação docente, o projeto Artes 

Visuais/PIBID/UFPB atrelou-se também ao Grupo de Pesquisa em Ensino das Artes 

Visuais (GPEAV/DAV/UFPB). Trata-se de um grupo de pesquisa certificado pela 

Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da UFPB e registrado no Diretório 

Nacional de Grupos de Pesquisa do CNPq, desde 2007.  

O GPEAV/DAV/UFPB tem produzido trabalhos significativos no campo educacional, 

vem realizado pesquisas, publicando textos, participando de congressos e de 

importantes discussões em torno das políticas públicas voltadas para a educação no 

município de João Pessoa, no Estado da Paraíba e em outros Estados do país.  

Ao fazer este vínculo entre o Projeto Artes Visuais/PIBID/UFPB com o Grupo de 

Pesquisa em Ensino das Artes Visuais (GPEAV/DAV/UFPB), nos aproximamos e 

nos vinculamos ao Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Universidade 

Federal da Paraíba e da Universidade Federal de Pernambuco (PPGAV-Artes 

Visuais-UFPB/UFPE), que está em funcionamento desde 2010. 

As pesquisas envolvem as duas escolas públicas contempladas no projeto Artes 

Visuais/PIBID/UFPB, inseridas no sistema da Educação Básica da cidade de João 

Pessoa/PB: o Centro Estadual Experimental de Ensino e Aprendizagem 

Sesquicentenário (CEEEAS) e a Escola Municipal Lions Tambaú. 

Estas escolas foram escolhidas considerando o fato de serem públicas, mas 

também porque o professorado dessas instituições participa de programas de 

formação continuada, estão comprometidas com a efetivação de um ensino de 

qualidade, além de terem atuado como parceiras da UFPB, em outras iniciativas 

como acolhimentos de estagiários e implantação de programas de assessoria.  

O CEEEAS é uma Instituição pública estadual de Educação Básica, de referência na 

capital paraibana porque, desde 1993, tenta implementar uma educação de 

qualidade mediante uma gestão diferenciada, contando com uma parceria entre o 

Governo do Estado, envolvendo a direção da escola, e a Cooperativa de ensino de 

João Pessoa.  
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A Cooperativa de ensino é integrada e coordenada por um grupo de pais, mães e 

responsáveis por crianças e jovens que estudam nesse estabelecimento. Surgiu em 

1991, a partir do inconformismo de um grupo de pais com os rumos da educação 

pública e com a associação da educação de qualidade restrita somente ao ensino 

privado. A meta principal da cooperativa é incentivar e viabilizar uma educação 

pública de qualidade, a partir da participação efetiva dos pais e responsáveis nas 

diversas atividades da escola. 

A Escola Municipal Lions Tambaú integra o sistema municipal de ensino da cidade 

de João Pessoa/PB e vem acolhendo vários estagiários em Artes Visuais da UFPB, 

entre outros campos de conhecimento. Funciona no Bairro dos Bancários, um dos 

mais importantes e populosos da capital paraibana. 

2.1 O diagnóstico escolar como atividade de pesquisa e ensino 

Desde o início, a coordenação do Projeto Artes Visuais/PIBID/UFPB buscou elaborar 

e desenvolver simultaneamente propostas de pesquisas e de atividades didáticas, 

que permitam compreender melhor o público, a estrutura escolar e a comunidade na 

qual o projeto está inserido. São pesquisas qualitativas, mescladas, em alguns 

casos, com dados quantitativos representativos do contexto de atuação do projeto. 

Iniciamos uma primeira etapa da pesquisa, que consiste no levantamento e análise 

da realidade escolar com vistas à construção reflexiva de um diagnóstico das duas 

escolas selecionadas. Baseamo-nos no entendimento que um conhecimento mais 

profundo e sistemático do contexto educacional possibilita uma melhor reflexão 

sobre as ações didáticas realizadas nas escolas. São ações que colaboram para a 

construção de propostas educacionais mais significativas e instigadoras de diálogos 

condizentes com as necessidades e expectativas da comunidade escolar. 

Nesta etapa, os bolsistas realizaram a observação das aulas e o reconhecimento do 

campo de atuação. Ou seja, se inseriram na sala de aula, acompanhando as aulas 

dos professores supervisores, com o objetivo de observar as formas, concepções, 

conteúdos e metodologias aplicadas pelos docentes. As informações obtidas nessa 

ação foram registradas em diários, elaborados pelos bolsistas, como uma forma de 

registrar suas percepções e interpretações das práticas pedagógicas. 
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Além da observação das aulas, iniciaram o diagnóstico da escola, com o objetivo de 

compreender o universo de realização da proposta, bem como criar condições de 

fundamentar as futuras proposições didáticas a serem elaboradas pela equipe do 

PIBID Artes Visuais. 

Na realização do diagnóstico, os bolsistas do PIBID vêm ajudando a conceber as 

pesquisas, a elaborar os questionários e as entrevistas para serem aplicadas junto à 

gestão escolar, aos professores de artes e aos estudantes de ambas as escolas. 

Nesse exercício, têm a oportunidade de experimentar conhecimentos construídos ao 

longo de sua formação universitária, mas também as percepções e saberes 

constituídos na vivência da realidade escolar. Para a investigação de campo, 

discutem formas de selecionar, adaptar e também criar métodos de pesquisa 

adequados à realidade, com a finalidade de elaborar um diagnóstico escolar 

abrangente que dê conta dos objetivos do projeto e das diversas nuances do 

contexto.  Assim, a partir de diretrizes elaboradas coletivamente, os bolsistas atuam 

de forma autônoma e eficaz na coleta e análise dos dados com o público 

selecionado.  

Tentando ampliar o diagnóstico da realidade escolar, abarcando as distintas visões e 

percepções dos atores envolvidos no projeto, desenvolvemos também uma 

investigação que contempla o perfil dos estudantes bolsistas que compõem a 

equipe, visando compreender suas expectativas e necessidades mediante a 

formação na licenciatura e sua futura atuação como docente em artes visuais. 

2.2 Metodologias mistas para investigar o “ensinar junto”  

Após a realização das observações e do diagnóstico, na etapa iniciada em julho de 

2007, os bolsistas passaram a ensinar juntos com o professor supervisor. Na equipe, 

contamos com um professor e uma professora, no CEEEAS, e outra professora, na 

Escola Lions Tambaú, atuando como supervisores, com a missão de acompanhar as 

atividades desenvolvidas pelos bolsistas, tanto no planejamento, quanto na 

execução das propostas. A partir deste momento, pretendemos optar por uma 

metodologia de pesquisa mista, relacionando a pesquisa-ação com a etnografia 

educacional. Ambas serão pautadas na atuação e na observação participante, 
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registrada por meio da fotografia digital, bem como na análise de documentos, 

especialmente planos de curso e de aulas. 

Para esta etapa do trabalho, baseamo-nos no conceito inicial de que a pesquisa-

ação é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo. Nessa abordagem, os pesquisadores e 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo. Desse modo, os métodos de pesquisa desenvolvidos 

designam processos investigativos que se movem numa permanente espiral de ação 

e reflexão em projetos de mudança social comunitária (COSTA, 2002, p. 96). 

Já a pesquisa do tipo etnográfico, escolhida para orientar as nossas ações de 

pesquisa desde o início do projeto, nos coloca em contato com importantes 

ferramentas de abordagem do campo, capazes de orientar nossa percepção para 

uma investigação mais empírica da realidade. Para Rockwell (1986), o estudo 

etnográfico considera o fenômeno em sua particularidade, sem o excluir de uma 

totalidade maior que o contempla e com a qual se relaciona. Implica em ampliar a 

informação coletada em campo com outras relativas a diversas dimensões 

socioculturais, buscando construir interpretações relacionadas com aspectos 

externos à situação particular. Assim, a abordagem etnográfica proporciona o 

desenvolvimento de um olhar aprofundado e ampliado sobre o contexto estudado, 

proporcionando um detalhamento maior e compreensão da realidade em suas 

distintas facetas. 

Ao investigar o campo educacional, é preciso compreendê-lo como um universo de 

signos socioculturais, cuja observação é fundamental para apreendermos os 

sentidos que essa realidade constitui. Universo de signos que se configuram como 

uma “teia de significados”, conforme Geertz conceitua a cultura e os seus contextos. 

Segundo o autor, o homem elabora essa teia – a cultura - nas suas relações sociais, 

e para compreendê-la é preciso construir uma etnografia “interpretativa”, que busque 

o significado dessas relações, mais do que uma estrutura analítica que busque a 

mera descrição do fato social isolado (GEERTZ, 1989).  

Dessa forma, entendemos que para interpretarmos os fenômenos inerentes ao 

campo educacional necessitamos conhecer a totalidade das estruturas 
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socioculturais da qual originou as situações e particularidades que nos deparamos 

ao longo da vivência do campo. Nessa direção é possível afirmar que:  

[...] Este tipo de investigação [a etnográfica] procura compreender e 
retratar a particularidade e a complexidade de um grupo natural ou 
microcultura, a partir dos significados subjetivos de seus atores, 
coletados em seu contexto ecológico, por meio de observação 
participante, entrevistas e narrativas escritas (MARTUCCI, 2001, p. 
1). 

A etnografia é, portanto, uma estratégia investigativa e interpretativa que se 

conforma significativamente ao contexto educacional, considerado neste trabalho 

como um universo rico e particular de formas e situações sociais. A abordagem 

escolhida permite fundamentar e estruturar o trabalho de pesquisa, por abranger o 

estudo dos processos e interações sociais, de suas práticas e representações 

culturais, favorecendo a elaboração de interpretações e construções teóricas mais 

consistentes. Fundamenta ainda uma prática docente mais consciente, crítica e 

contextualizada com a realidade escolar. Enfim, possibilita, por todas as suas 

características e instrumental metodológico, acessar a complexidade, a 

particularidade, a “arte de fazer,” como diz Certeau (1994), inerente ao cotidiano 

escolar. 

Considerando essas características da etnografia, será realizado um levantamento 

de visualidades e atividades artísticas representativas do cotidiano e da comunidade 

escolar, envolvendo esse locus e o seu entorno.  A metodologia engloba visitas, 

entrevistas e conversas com membros desse contexto. Essa atividade será 

fundamental para a estruturação da proposta educativa, já que permitirá conhecer o 

perfil dos alunos envolvidos, os grupos sociais do qual fazem parte e sua relação 

com o mundo artístico e visual que os cercam. 

Entendemos que a mistura destes dois enfoques de pesquisa – a pesquisa ação e a 

etnografia - pode colaborar para uma atuação no contexto educacional mais 

reflexiva e produtiva. Colabora, ainda, para familiarizar os estudantes da licenciatura 

em Artes com a pesquisa e seus princípios científicos, incentivando-os a continuar a 

sua formação na pós-graduação. 
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3 Vivência com a cultura, com a pesquisa e com o ensino 

Para atender aos objetivos da proposta do Projeto Artes Visuais/PIBID/UFPB, 

elaboramos cinco eixos de atuação que contemplam a vivência artística e cultural, 

associada com a experimentação do ensino e da pesquisa. São eixos que tentam 

“otimizar” a carga horária dos bolsistas de modo a favorecer uma formação inicial 

mais abrangente, condizente, consistente e significativa.  Os bolsistas dispõem de 

16h para se dedicarem ao projeto. Os cincos eixos de trabalho e de atuação, com a 

respectiva carga horária, estão dispostos a seguir: 

• Vivenciando juntos – contempla as visitas e a participação em 

eventos culturais na cidade onde o bolsista reside.  Envolve ainda a 

experimentação de processos de criação artística individual e coletivos. 

Para estes momentos, dedicam 2h semanais; 

• Estudando juntos – envolve a leitura individual e o compartilhamento 

com o grupo de textos ampliadores do processo reflexivo. Também 

dedicam 2h para esta atividade; 

• Pesquisando juntos – abrange a elaboração, sistematização e 

aplicação de projetos de pesquisa, culminando na elaboração de 

artigos. Tem como base as problemáticas e as realidades que 

envolvem a realização da proposta do PIBID Artes Visuais/UFPB. São 

dedicadas 4h para esta atividade; 

• Planejando juntos – inclui o planejamento participativo das aulas e 

demais atividades em artes visuais a serem realizadas nas escolas 

junto com o professor supervisor. O planejamento individual e coletivo 

abrangem 4h da carga horária;  

• Ensinando Juntos – enfoca a vivência de experiências de ensino nas 

aulas, em oficinas extracurriculares e demais atividades artísticas, 

elaboradas conforme o planejamento escolar. São destinadas 4h para 

esta finalidade. 
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Essa organização das atividades vem favorecendo o desenvolvimento do trabalho 

de forma coletiva, a partir de ações continuadas e conjuntas entre os 

coordenadores, bolsistas e supervisores das instituições onde atuamos. Até o 

momento, o trabalho realizado nos permitiu compreender que o diálogo entre ação 

docente e pesquisa vem possibilitando construir uma proposta educativa mais 

sólida, favorecendo aos licenciandos o reconhecimento crítico da diversidade 

cultural e artística que integra um dos principais campos de atuação profissional do 

professor de artes visuais – as escolas públicas.  

 

4 Considerações finais 
 
A realização do projeto PIBID Artes Visuais da UFPB, até o momento, tem 

favorecido a construção de uma proposta alternativa e consistente de trabalho no 

campo educacional, pautada pelo desenvolvimento da pesquisa como fundamento 

central das ações práticas. O exercício de fazer aliado ao de compreender e 

interpretar a realidade na qual o futuro docente atuará tem demonstrado como é 

possível articular o pensamento e a produção científica, muitas vezes isolados da 

vida real, a práticas mais significativas e contextualizadas, fundamentadas pela 

construção de um olhar mais investigativo e sistematizado sobre o universo escolar. 

Acreditando ser a escola pública o ambiente ideal para promover formas de ensino 

que propiciem a experimentação, vivência e o conhecimento efetivo das expressões 

artísticas, tanto pelos licenciandos envolvidos, que poderão ter contato com esse 

espaço ainda na sua formação, quanto para a comunidade escolar que participará 

desse processo, propomos, por meio da pesquisa, a elaboração de uma proposta de 

ensino que garanta uma inserção significativa das artes visuais em meio à 

diversidade sociocultural abarcada por este contexto. 

O conhecimento sistematizado e fundamentado dos dilemas, situações, problemas e 

soluções que cercam o dia a dia da escola, por meio de uma abordagem qualitativa, 

etnográfica e da pesquisa ação vem favorecendo a produção de propostas práticas 

de trabalho educativo, mas também a elaboração de reflexões que servirão de base 

não só para a realização deste projeto, mas também para futuras ações dos 

licenciandos e professores de artes visuais.  
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Esperamos, assim, que a realização deste trabalho, dentro do Programa de 

Iniciação à Docência, destacando pesquisa e ensino como eixos centrais de ação, 

oportunize a valorização do profissional educador, buscando, desde sua formação, 

construir caminhos sólidos para a prática docente. Vemos como uma oportunidade 

para que os estudantes e professores envolvidos na proposta terão a possibilidade 

de construir, juntos, experiências significativas na educação em artes visuais. 
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