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RESUMO: Este artigo aborda uma etapa do Projeto “Observatório da Formação de 
Professores no âmbito do Ensino de Arte: estudos comparados entre Brasil e Argentina” 
(CNPq/Mynct), realizado em parceria com universidades do Brasil e Argentina. A pesquisa 
se deu por meio de um questionário realizado junto aos coordenadores dos cursos de 
licenciatura em Artes Visuais do Estado de Santa Catarina no ano de 2014, com o intuito de 
levantar dados que possibilitem vislumbrar como se efetiva o ensino de arte neste estado. 
Abordou-se nesta pesquisa temas relacionados às Diretrizes Curriculares, as relações das 
licenciaturas com a Pós Graduação, as motivações das principais reformas curriculares, os 
estágios e a situação dos ingressos nestes cursos. 
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ABSTRACT: This article discusses a stage of the project "Observatory for Teacher 
Education under Art Education: comparative studies between Brazil and Argentina" 
(CNPq/Mynct),conducted in partnership with universities from Brazil and Argentina. The 
research was done through a survey conducted with the coordinators of undergraduate 
courses in Visual Arts from the Santa Catarina State University in 2014, in order to collect 
data that allow a glimpse at the characteristics of art education in this State. Was addressed 
in this research issues related to curriculum guidelines, relations between undergraduate and 
graduate, the motivations of the major curriculum reforms, the stages and the situation of the 
students in these courses. 
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Introdução  

Considerando que a disciplina de Educação Artística surge no Brasil em 1971, pode-

se dizer que é recente a problematização em relação à formação de professores de 

Artes. Sendo assim, um dos desafios enfrentados na década de 1970 e 1980 foi 

prover as escolas com profissionais necessários à implantação desta disciplina. 

Iniciou-se a criação das licenciaturas em Educação Artística no movimento 

polivalente, conforme aponta Barbosa (1988). Já em meados da década de 80, 

destacou-se a solidificação da área e leitura dos primeiros diagnósticos da política 

do governo militar. Em meio à efervescência da época, a graduação polivalente 
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formou o professor de Artes de modo aligeirado, por meio das licenciaturas curtas, 

sendo alvo de grande crítica.  

Na década de 1990, os pressupostos da educação foram ressignificados. Com a 

abertura do País após o término do regime militar, fomentou-se um diálogo sobre 

pesquisas relacionadas à área de artes em outros países. A década de 1990 

constituiu um momento ímpar na introdução da disciplina de Artes como 

componente curricular obrigatório na promulgação da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional – LDB).  

Nos primeiros anos do século XXI quando os indícios da atual política educativa 

começaram a marcar a formação de professores de Artes na perspectiva chamada 

por Barbosa (1992) de pós-moderna, houve um aumento significativo de pesquisas 

relacionadas à educação. Em um país com a dimensão geográfica do Brasil, 

necessita-se de ferramentas que minimizem as distâncias e socializem as produções 

regionais, de modo a potencializar a capacidade dos pesquisadores em cruzar 

dados, alimentando uma visão crítica da pesquisa.  

Partindo destes pressupostos, o presente documento aborda uma das etapas da 

pesquisa intitulada “Formação docente em Artes Visuais: análise sobre os cursos de 

Santa Catarina” desenvolvida na Universidade do Estado de Santa Catarina a partir 

do Grupo de Pesquisa Educação, Arte e Inclusão1. 

 A pesquisa iniciou em 2013 e é um desdobramento do projeto de investigação 

bilateral “Observatório da Formação de Professores no âmbito do Ensino de Arte: 

estudos comparados entre Brasil e Argentina” (CNPq/Mynct) 2 . Desde 2012 este 

Projeto vem realizando eventos que visam fortalecer as trocas de informações das 

pesquisas acerca da formação docente em artes na América Latina. A fim de 

aprofundar os estudos referentes ao ensino de artes no Estado de Santa Catarina, 

consolidou-se a pesquisa à qual este trabalho se vincula, cujo objetivo principal é 

diagnosticar o estado da arte das pesquisas sobre formação de professores no 

contexto das licenciaturas em Artes Visuais no Brasil e comparar com o contexto 

argentino.  
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Nesta investigação, o aspecto singular de cada pesquisa numa realidade 

diferenciada poderá trazer um conjunto de experiências por vezes diversas à 

realidade brasileira, que, longe de promoverem um quadro uniforme, possam 

apontar um conjunto de diversidades.  

No projeto Observatório, em um primeiro momento, realizou-se um mapeamento das 

pesquisas existentes sobre formação de professores em Artes Visuais e ensino de 

Artes nos cursos brasileiros de Licenciatura em Artes Visuais (HILHESCHEIM, 

2013). Na sequência, realizou-se um estudo comparado entre Brasil e Argentina que 

investigou de que forma os conteúdos sobre a América Latina estão inseridos no 

currículo das licenciaturas de Artes Visuais destes dois países (AZEVEDO, 2014). 

Este artigo analisa as respostas provenientes do questionário desenvolvido pelo 

grupo de pesquisa do Projeto Observatório e que foi aplicado junto aos 

coordenadores de Licenciaturas em Artes Visuais no Estado de Santa Catarina. Por 

meio dos resultados obtidos, é possível um aprofundamento reflexivo acerca das 

questões referentes à formação em Artes Visuais no contexto catarinense. 

O presente artigo divide-se em quatro seções, de modo a contemplar: 1) 

considerações acerca da pesquisa qualitativa, com vistas a justificar a abordagem 

metodológica utilizada; 2) apresentação do questionário realizado junto aos 

coordenadores dos cursos catarinenses de Licenciatura em Artes Visuais; 3) 

apresentação dos dados e reflexões dos coordenadores sobre as perguntas do 

questionário. 4) Por fim, as considerações finais sobre os assuntos abordados no 

decorrer do texto, com a intenção de elencar também, possibilidades de novas 

etapas para esta investigação. 

A Pesquisa Qualitativa: contribuições para investigar a formação docente em 

Artes Visuais 

Nosso estudo opta pela abordagem qualitativa por compreender que suas 

estratégias de descrição dos dados atendem as necessidades do objeto de pesquisa 

do Projeto Observatório, propiciando uma descrição detalhada dos diferentes 

modelos de formação de professores de artes. O presente artigo utiliza a 

metodologia de comparação entre realidades distintas para ampliar o conhecimento 
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sobre os modelos que pautam a realidade das Licenciaturas em Artes Visuais no 

Estado de Santa Catariana.  

Nesta abordagem, valoriza-se a participação ativa dos envolvidos, considerando a 

investigação como processo contínuo. Ao analisar Bakhtin, FREITAS (2002, p. 26) 

coloca que:  

“O critério que se busca numa pesquisa não é a precisão do 
conhecimento, mas a profundidade da penetração e a participação 
ativa tanto do investigador quanto do investigado. Disso também 
resulta que o pesquisador, durante o processo de pesquisa, é 
alguém que está em processo de aprendizagem, de transformações. 
Ele se ressignifica no campo. O mesmo acontece com o pesquisado 
que, não sendo um mero objeto, também tem oportunidade de 
refletir, aprender e ressignificar-se no processo de pesquisa.” 

O diálogo no processo de pesquisa é essencial para a compreensão do homem em 

sua complexidade, sendo possível esta compreensão apenas quando o pesquisador 

desprende-se de uma visão unilateral. Esta concepção é reiterada por FREITAS 

(2002, p.24), ao expor que “O homem não pode ser apenas objeto de uma 

explicação, produto de uma só consciência, de um só sujeito, mas deve ser também 

compreendido, processo esse que supõe duas consciências, dois sujeitos, portanto, 

dialógico”.  

Sendo assim, um olhar aligeirado não é suficientemente abrangente para o estudo 

das ciências humanas. Esta por sua vez, difere das ciências exatas por possuir 

objetos de pesquisa distintos, não podendo compartilhar de uma mesma 

metodologia. Strauss e Corbin (2008) ao falarem sobre a questão da pesquisa 

qualitativa enfatizam que algumas áreas de problema sugerem claramente uma 

forma de pesquisa ao invés de outra. 

O método qualitativo possibilita a exploração descritiva do objeto de pesquisa sem 

permanecer na coleta numérica, levando em conta os pormenores que integram 

contextualmente o cenário de investigação das ciências humanas descritora das 

ações, impressões e nuances. 

O grupo de pesquisa elaborou um questionário qualitativo construído com perguntas 

abertas e direcionado aos coordenadores dos cursos de Licenciatura em Arte 
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Visuais no Estado de Santa Catarina, com o intuito de sistematizar os dados 

fornecidos pelos coordenadores sobre estas licenciaturas, além de disponibilizar 

espaço às problematizações levantadas por eles. Para Strauss e Corbin (2008) para 

a realização de uma pesquisa qualitativa é necessário estruturar a questão de 

pesquisa de forma a garantir a flexibilidade e liberdade para explorar um fenômeno 

com profundidade. Para os autores, embora a questão inicial seja ampla, 

progressivamente ela se estreita e se torna mais focada durante o processo de 

pesquisa à medida que os conceitos e suas relações são descobertos.  

Questionário direcionado aos coordenadores dos cursos catarinenses de 
Licenciatura em Artes Visuais: 

Com as mudanças de nomenclatura dos cursos de Artes na história da educação no 

Brasil, juntamente com as alterações educacionais surgidas com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais e a Proposta Curricular de Santa Catarina, procurou-se 

formular perguntas que possibilitem um panorama das influências destas alterações 

nas licenciaturas do Estado, além de investigar de que forma está sendo constituído 

o ensino nestes cursos catarinenses de Artes Visuais. 

Os temas abordados nas perguntas foram divididos conforme a aproximação entre 

os mesmos. Desta forma obteve-se: 

2.1. Com o objetivo de observar a influência das Diretrizes Curriculares para o 

Ensino das Artes Visuais e das Diretrizes Curriculares para a Formação Básica nas 

licenciaturas em Artes Visuais foi questionado sobre possíveis reformas curriculares 

realizadas nos cursos nos últimos anos e quais foram suas motivações; sobre como 

o estágio curricular está sendo implementado nos cursos e se há ações exclusivas 

destes a fim de sistematizar práticas inovadoras.  

2.2. Qualificação da formação de professores no âmbito do ensino de Artes 

Visuais e estágios docentes: foi perguntado quais aspectos mais relevantes estes 

cursos têm abordado para melhorar a qualificação da formação docente em Artes 

Visuais e como são sistematizados os estágios docentes.  

2.3. Programas institucionais, governamentais e parcerias com as redes de 

ensino: foi questionado sobre qual relação os cursos estabelecem com as redes de 
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ensino; se existem convênios institucionais e, em caso afirmativo, de que forma 

estas parcerias acontecem; e de quais programas governamentais as licenciaturas 

investigadas participam. 

2.4.  Relações das licenciaturas com a pesquisa e a extensão como 

componente curricular e influências da pós graduação: questionou-se os 

coordenadores sobre as relações entre a graduação e a pesquisa e extensão das 

instituições; se os cursos de Artes recebem influências de pesquisas advindas da 

Pós-Graduação, e de que forma esta interação acontece.  

2.5. Número de ingressos nas Licenciaturas em Artes Visuais: foi perguntado 

qual o número de ingressantes nos cursos anualmente. 

Respostas dos coordenadores de Licenciatura em Artes Visuais de Santa 
Catarina: 

Enviou-se o referido questionário a todas as universidades do Estado de Santa 

Catarina que possuem cursos de licenciatura em Artes Visuais. Entretanto, do total 

de 223 cursos de licenciatura com essa nomenclatura, ofertados por 13 Instituições 

de Ensino Superior (IES), nos retornaram o questionário sete coordenadores. Foram 

selecionadas algumas respostas e sistematizadas conforme o grau de aproximação 

sobre os temas abordados. Para não expormos indevidamente os coordenadores, 

foram utilizados nomes fictícios para os cursos de licenciatura pesquisados.  

No questionário desenvolvido e direcionado aos coordenadores dos cursos 

catarinenses de Licenciatura em Artes Visuais, arguiu-se sobre a existência de 

reformas curriculares nos últimos anos, e quais foram suas motivações, além dos 

impactos das Diretrizes Curriculares nos respectivos cursos. Em quatro de seis 

respostas ao questionário, evidencia-se que as principais reformulações no currículo 

dos cursos catarinenses aconteceram com a mudança da nomenclatura dos cursos 

para Licenciatura em Artes Visuais, e com as alterações nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos cursos de graduação.  O coordenador do Curso 1 referindo-se aos 

impactos provenientes das Diretrizes Curriculares, afirmou que as próprias diretrizes 

são responsáveis por nortear o processo de ensino-aprendizagem do curso. Para 

ele, esta mudança “tem reforçado a discussão sobre o declínio do modelo 
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polivalente e o fortalecimento da formação específica.” (Questionário respondido por 

escrito – C4) 

 As implicações decorrentes da aprovação da Lei 5692/71, tornando obrigatória a 

Educação Artística no ensino de 1° e 2° graus, aumentaram a procura do Curso 

Intensivo de Arte na Educação. Entretanto, a Lei nº 5.692/71 “[…] também instituiu a 

polivalência sob o princípio de que o professor de artes deveria ser um generalista e 

não um especialista em cada linguagem artística.” (Diário Oficial da União, 2008) 

Quarenta décadas depois, as reminiscências desta Lei ainda estão presentes no 

ensino catarinense. O coordenador referindo-se ao modelo polivalente coloca que: 

“No mercado de trabalho da região ainda se sentem os efeitos 
daquele modelo, cujos problemas deixaram marcas profundas na 
mentalidade dos sujeitos ligados à educação, especialmente nos 
gestores, o que tem atravancado a trajetória de muitos dos nossos 
acadêmicos recém saídos da licenciatura.” (Questionário respondido 
por escrito – C4) 

A problemática que advém do modelo polivalente ainda está presente nas escolas 

da região. Quando questionados sobre quais impactos surtiram com as Diretrizes 

Curriculares nos cursos de Licenciatura em Artes Visuais, um entre os coordenador 

colocou que: 

 “O maior impacto que percebemos é a delimitação das linguagens, 
ficando separado Artes Visuais da música e do Teatro, pois os 
concursos que são realizados para professores a nível da Educação 
Básica cobra o conteúdo das 3 linguagens, ficando o aluno 
prejudicado.” (Questionário respondido por escrito – C5) 

Observou-se nas respostas que entre as principais motivações que norteiam as 

reformas curriculares, estão as mudanças apresentadas pelo governo, como por 

exemplo, a implantação das Diretrizes para as Artes Visuais, as demandas advindas 

do MEC para a formação docente, além das alterações no mundo contemporâneo e 

nos aspectos de cada curso.  

No que diz respeito à reorganização de disciplinas, em um dos casos estudados, 

observou-se a implementação do modelo EAD somente nas disciplinas de caráter 

pedagógico, enquanto as disciplinas específicas da área artística permanecem 

presenciais. Segundo o coordenador do Curso 4: 
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“Na estrutura curricular do curso de Artes Visuais, há um eixo 
didático-pedagógico, responsável pela formação do docente em 
sentido lato. Os alunos cursam estas disciplinas em conjunto com 
turmas de outros cursos de licenciatura existentes na instituição 
(como Música, Pedagogia, Letras, entre outros). […] este sistema é 
chamado de Licenciatura Compartilhada. O que motivou a última 
reforma curricular foi a implantação […] do sistema EaD (Educação à 
Distância), em que as disciplinas do eixo didático-pedagógico são 
cursadas em regime semi-presencial, à distância. As disciplinas 
específicas da área de Artes Visuais continuam sendo ministradas 
em regime 100% presencial..” (Questionário respondido por escrito – 
C4) 

Tal conduta é proveniente de um ensino ao qual se separa disciplinas de caráter 

prático, dos conhecimentos específicos de cada área de ensino, além de separar 

disciplinas integralmente de caráter pedagógico. Segundo Gatti e Barretto (2009) 

esse modelo surge na formação de professores nos anos 30, que a partir da 

formação de bacharéis, acrescentava-se ao curso um ano com disciplinas da área 

de educação.   

Ao falar sobre a separação de disciplinas de caráter pedagógico das disciplinas 

específicas de cada área de conhecimento, Diniz-Pereira (1999, p. 111) explica que:  

“[…] as licenciaturas foram criadas nas antigas faculdades de 
filosofia, nos anos 30 […] constituíram-se segundo a fórmula “3+1”, 
em que as disciplinas de natureza pedagógica, cuja duração prevista 
era de um ano, justapunham-se às disciplinas de conteúdo, com 
duração de três anos.”  

Esta divisão ainda está presente nos cursos de formação docente do país, e 

interfere na qualidade da preparação dos futuros professores. Para Rosa (2005, p. 

67), o “[…] o modelo que separa a formação científica da formação metodológica 

tem acalentado um projeto de educação de professores extremamente reducionista, 

e com deficiências de compreensão da realidade social”.  

Levando em conta os depoimentos dos coordenadores, considera-se que ainda é 

presente o modelo polivalente na prática no ensino catarinense, e que parte desta 

problemática resulta da falta de direcionamento específico nas questões das provas 

nos concursos públicos destinados a contratação de professores de Artes Visuais. 

Além disso, observam-se entre os depoimentos que há dicotomia entre as 
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disciplinas de caráter pedagógico e as disciplinas voltadas às especificidades da 

área artística.  

Quanto aos estágios curriculares, o questionário indagou sobre como estes estão 

sendo implementado nos cursos de Artes Visuais e, se existe alguma ação nas 

licenciaturas em artes que são específicas dessa licenciatura, ou seja, se as ações 

possuem práticas direcionadas apenas às especificidades deste curso. 

Os coordenadores declaram que o curso inicia as atividades referentes ao estágio 

curricular obrigatório na quinta fase. Esta forma de estruturação é compartilhada 

pela maioria dos currículos das licenciaturas investigadas através do questionário 

aqui apresentado, até porque a carga horária do estágio apresenta legislação 

própria (Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002).  

Nas grades curriculares das Licenciatura em Artes Visuais, notamos que apenas 

uma entre as sete universidades implementam o estágio curricular obrigatório no 

quarto semestre da graduação. E apenas um, por ser ofertado na modalidade 

PARFOR, implementa o estágio não obrigatório no oitavo semestre. Entretanto, 

nenhum coordenador elencou uma ação específica dos estágios direcionada a esta 

graduação. 

No questionário, foi perguntado aos coordenadores quais aspectos relevantes os 

cursos têm abordado para melhorar a qualificação do futuro professor de Artes 

Visuais. Em síntese, considera-se que o alto nível da formação dos professores das 

IES é determinante para a qualidade do ensino. Nas respostas, apontou-se que: “A 

contratação de professores mestres ou doutores, com experiência profissional na 

área, tem contribuído para qualificação acadêmica, motivando os alunos para leitura, 

pesquisa e reflexão” (Questionário respondido por escrito – C3) 

Outro apontamento presente nas respostas, diz respeito à importância das 

aproximações entre universidades e escolas através dos estágios formal e informal, 

além de programas institucionais. Da mesma forma, salientaram a importância dos 

debates realizados pelo corpo docente do curso, em defesa ao aperfeiçoamento da 

formação dos graduandos. Bem como as motivações do curso através das 

atividades complementares ou acadêmico-científico-culturais. 
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Uma das atribuições levantadas pelas instituições para o aperfeiçoamento do 

ensino, refere-se ao entrelaçamento dos conteúdos contemplados nas matrizes 

curriculares das licenciaturas em Artes Visuais, de forma que estejam articulados 

para dialogarem entre si, auxiliando no aprendizado do graduando. O coordenador 

do Curso 2 considera que: “[…] as disciplinas precisam estar “amarradas”, criando 

sentido nesse percurso da formação”. Os coordenadores afirmam que o corpo 

docente das respectivas licenciaturas busca constantemente alternativas para a 

qualificação da formação profissional dos futuros professores.  

Quanto aos programas, cinco das sete licenciaturas pesquisadas no Estado 

catarinense aderem ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – 

PIBID e, três entre estas sete universidades ofertam o curso de Artes Visuais na 

modalidade Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – 

PARFOR.  

Referente às parcerias, há casos de interação entre universidade e pólos de 

municípios limítrofes, além de convênios com escolas da rede pública e privada, que 

proporcionam espaços de ensino formal e não formal. Há redes de parceria que 

chegam a abranger instituições de dezoito municípios da região. 

 Em outro caso, no Curso 5  existe um convênio firmado entre a Universidade e as 

Redes de Ensino locais chamado Universidade-Escola. Através dele vários espaços 

de Ensino Formal e Não Formal firmam parceria com a Universidade e em 

contrapartida, esta oferece cursos de formação para os profissionais das escolas 

conveniadas. O coordenador desta licenciatura, esclarece que: 

 A parceria proporciona aos docentes o acesso à biblioteca e aos 
laboratórios da instituição superior. O projeto Universidade-Escola 
possibilita articular os estágios, uma vez que existe um articulador da 
escola dentro da universidade e um superviso direto na escola. 
(Questionário respondido por escrito – C5) 

No questionário, indagou-se sobre quais são as relações entre a Pesquisa e a 

Extensão como componente curricular das licenciaturas catarinenses de Artes 

Visuais, e se as licenciaturas têm recebido influências advindas da pós graduação. 

Em resposta, os coordenadores afirmam que existe influências no curso direta ou 

indiretamente. Em um dos depoimentos, justificou-se que os professores da 
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graduação estão envolvidos com a Pesquisa e Extensão, e desta forma, 

consequentemente, as atribuições das pesquisas desenvolvidas se relacionam com 

o conteúdo ministrado em sala de aula.  

Uma entre as declarações dos coordenadores, destaca que as influências da 

pesquisa e extensão na graduação em Artes não são facilmente mensuráveis, mas 

que esta interação existe, principalmente devido ao Programa de Mestrado em 

Educação da universidade. O coordenador deste curso afirma que este Programa 

tem sido o principal canal de formação a nível de pós-graduação do próprio corpo 

docente da Licenciatura em Artes Visuais. Em outra instituição pesquisada, também 

há uma Pós Graduação em Educação, que prevê a continuidade dos graduandos na 

instituição através do programa de mestrado. 

Já o Curso 6 possui Programa de Mestrado na área de Arte Terapia, e apresenta a 

relevância desta Pós Graduação para a instituição. O coordenador do curso afirma 

que: “Nossa Pós-Graduação em Arte Terapia acontece porque agrupa outras 

graduações, caso contrário não forma turma”. Segundo o mesmo, os licenciandos 

participam ativamente da pós graduação, e isto acontece pois os alunos “[…] 

admitem a necessidade de processos que envolvem ações terapêuticas, em sala de 

aula para melhorar o comportamento do aluno na escola em que atua.” Apenas uma 

entre as universidades analisadas possui o Programa de Mestrado voltado 

especificamente à Artes Visuais. 

De outra forma, a interação dos alunos da graduação com os projetos da Pós 

Graduação, ocorre através de Bolsas de Iniciação Científica que proporcionam a 

participação ativa dos graduandos nas pesquisas, contribuindo desta forma para sua 

própria formação.  

Outros coordenadores ao mencionarem os programas de iniciação científica, 

afirmam que este programa contribue de forma positiva tanto para a formação 

humanística e científica do bolsista, quanto para o fortalecimento das pesquisas da 

universidade. Entretanto, o coordenador responsável pelo Curso 6, problematiza o 

acesso às Bolsas de Iniciação Científica. Segundo o mesmo:  
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Os trâmites da pesquisa são poucos, pois necessitamos  ter uma 
carga horária de no mínimo parcial (20h/a) e isso muitas vezes não 
acontece. A partir da 4 fase os acadêmicos manifestam o desejo de 
pesquisa, porém os mesmos muitas vezes não assumem por não 
poder deixar o trabalho, ou optando pelo emprego à bolsa como uma 
garantia de se manter e sustentar-se no curso. A bolsa da pesquisa 
que recebem é sempre menor da do trabalho. Já os trâmites com a 
Extensão são mais flexíveis como ação específica do curso e outras 
em parceria com as licenciaturas da Instituição. (Questionário 
respondido por escrito – C6) 

Quanto à situação dos ingressos nas licenciaturas catarinenses de Artes Visuais, 

perante os dados apresentados pelos coordenadores, observamos que nos últimos 

anos a procura por esta licenciatura diminuiu gradativamente. Segundo estes dados, 

as turmas iniciam com cerca de 25 a 40 alunos dependendo do curso e das 

condições de oferecimento da formação. 

 Ao expor sobre os ingressos na Licenciatura em Artes Visuais do Curso 1, o 

coordenador diz que: “A previsão sempre é de 30 alunos. Mas acaba flutuando em 

função das demandas atualmente serem baixas quando se trata de licenciaturas.” 

No Curso 5,  o coordenador menciona que: “Nos primeiros anos tínhamos uma 

entrada de 50 alunos, mas nos últimos 6 a 7 anos a entrada tem sido cada vez mais 

reduzida, este ano, 2014, tivemos uma entrada de 24 alunos.” 

No Curso 2, a diminuição de ingressos na graduação é semelhante. Segundo o 

coordenador do curso:  “Até o ano de 2011, tínhamos entradas a cada dois anos; de 

lá pra cá, não tivemos mais ingressos”. Em sua declaração, coloca que esta é uma 

característica vivenciada em outras instituições, nas licenciaturas de modo geral. 

Conforme os depoimentos, a demanda de ingressos nas licenciaturas catarinenses 

de Artes Visuais, chega a inexistir de ano para ano em algumas  Instituições de 

Ensino Superior. Nas análises realizadas sobre estas, observa-se que o curso com 

maior demanda é o único do Estado a ser ofertado gratuitamente pela Universidade 

Estadual de Santa Catarina. Além da gratuidade, o curso localiza-se na capital 

catarinense e possui programa de graduação e pós-graduação, bem como formação 

de seus professores com altíssimos índices de acesso a pós-graduação. 

Considerações finais: 



 
 

   
 
 

3785 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

O número mínimo de alunos necessário para proporcionar a realização de turma nas 

universidades tem sido um dos desafios enfrentados pelas licenciaturas em Artes 

Visuais no Estado de Santa Catarina. O número insuficiente de alunos impossibilita 

que pessoas com interesse no curso e que passaram nos sistemas seletivos de 

ingresso tenham o ano letivo iniciado. Igualmente, em decorrência desta falta de 

formandos, as escolas ficam à mercê de professores de outras áreas que atendam a 

demanda existente.  

O interesse por cursos de licenciatura vem diminuindo gradativamente no Estado. O 

crescente número de pesquisas relacionadas à educação no Brasil no âmbito das 

licenciaturas em geral evidencia que esta situação não é exclusiva de Santa 

Catarina. 

Há muitos aspectos que influenciam neste desinteresse pelas licenciaturas, e não 

cabe a este artigo esclarecer todas as suas motivações. Mas as precárias condições 

de trabalho, a má remuneração e a desvalorização aos quais os professores são 

submetidos no Brasil, tornam a docência pouco atraente.   

Santa Catarina apresenta um agravante, possui apenas uma universidade pública 

que oferece curso de licenciatura em artes visuais gratuitamente. Embora o sistema 

ACAFE ofereça licenciaturas em Artes Visuais, fora os cursos tipo PARFOR, os 

demais são pagos.  

As questões de cunho econômico também restringem oportunidades de inserção 

nas bolsas de iniciação científica e extensão, pois para se integrarem a estes 

núcleos ligados a Pós Graduação é exigido do aluno dedicação exclusiva e o 

cumprimento de carga horária mínima de 20 horas semanais. Impossibilitando que 

alunos que estejam inseridos no mercado de trabalho tenham acesso a essas 

bolsas. 

Observou-se nos depoimentos anteriores, que apesar das Diretrizes Curriculares 

definirem que o conteúdo abordado pelos professores de Artes Visuais  diga respeito 

especificamente à questão visual, ainda há vestígios  do modelo polivalente entre as 

instituições de ensino da educação básica no Estado de Santa Catarina. 
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Outro agravante que interfere na qualidade do ensino de Artes advém da dicotomia 

apresentada entre as disciplinas de caráter pedagógico e as disciplinas específicas 

da área artística, e que tal conduta parte dos pressupostos de um modelo de 

formação reducionista. Esta característica é reafirmada nos concursos públicos ao 

exigirem em suas provas conhecimentos que fogem à área específica da formação 

dos professores. Da mesma forma como os gestores das instituições escolares 

exigem dos professores de Artes Visuais que contemplem em sala de aula 

conteúdos originários de outras áreas de formação docente. 

Os coordenadores questionados salientam a importância das atividades 

complementares ou acadêmico-científico-culturais para a qualificação das 

licenciaturas, além da contratação de professores mestres e doutores para o curso, 

bem como o incentivo à integração entre universidades e escolas e constantes 

debates entre o corpo docente do curso para promover a discussão de politicas de 

aperfeiçoamento.  

Observou-se nos depoimentos a importância da Pós Graduação para o 

fortalecimento da própria graduação, possibilitando oportunidades de pesquisa, 

intercâmbios de trabalhos e a possibilidade da continuidade na formação 

profissional. Frente aos desafios do ensino, os professores necessitam estar em 

constante aperfeiçoamento. Por outro lado, entre os programas de mestrado 

existentes nas instituições analisadas, apenas um é voltado às Artes Visuais 

especificamente. Portanto, este estudo reafirma a necessidade de pesquisas nesta 

área, que possibilitem o fortalecimento das discussões sobre a qualificação docente 

em Artes Visuais.  

 

NOTAS 

                                                           
1 Coordenado pela professora doutora Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva. 
2 Este projeto é desenvolvido em rede com as seguintes universidades: USP - Universidade de São Paulo, UERJ 
- Universidade Estadual do Rio de Janeiro (com a coordenação da UDESC – Universidade do Estado de Santa 
Catarina) no Brasil e IUNA - Instituto Universitario Del Arte (com a coordenação da UNPL - Universidade 
Nacional de La Plata), na Argentina. 
3 O MEC considera a existência de 22 cursos, mas observou-se que muitas das instituições oferecem o curso de 
Artes Visuais fora da sede, mas com o mesmo nome e talvez a mesma matriz.  
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