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Resumo

O presente artigo apresenta algumas atividades desenvolvidas pela equipe do PIBID (Programa
Institucional de Iniciação a Docência) em Artes Visuais da Universidade Federal de Sergipe, com o apoio
do Ministério da Educação – MEC nas turmas de 6º e 8º anos do ensino fundamental maior do Colégio
Estadual Olavo Bilac em Sergipe, em 2012. O PIBID foi criado com a finalidade de valorizar o magistério e
apoiar estudantes de licenciatura plena, de educação superior. A metodologia utilizada está ancorada em
pesquisas bibliográficas, métodos inovadores de arte. Os resultados estão apresentados a partir de uma
análise da produção discente da escola e da vivência dos bolsistas enquanto “futuros professores”.

Palavras-Chave: PIBID; Artes Visuais; Ensino fundamental.

Abstract

This paper approaches some activities developed by the team of the Institutional Program Initiation to
Teaching - PIBID in Visual Arts by the Federal University of Sergipe, with the support of the Ministry of
Education - MEC in groups of 6o and 8o degrees of primary school in Olavo Bilac School in the year 2012.
The PIBID was created with the purpose of enhancing the teaching and support of students enrolled full of
higher education. The methodology is grounded in bibliographic references and new methods of art.
Results are presented from an analysis of alumni production of this school and also of the experience of
the graduate students as “future teachers”.
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1.INTRODUÇÃO

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, com apoio do Ministério da Educação
através do CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) é mais um dos
programas do governo federal que visa a fomentação à iniciação à docência de estudantes das instituições
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federais de educação superior e preparar a formação de docentes em nível superior, em cursos de
licenciatura presencial, para atuar na educação básica pública. Sendo assim, o envolvimento dos
graduandos no Projeto PIBID/CAPES é um estímulo para aquisição de experiências na prática pedagógica e
aprimoramento do curso de licenciatura antes mesmo da conclusão do curso.

O presente artigo apresenta o PIBID/ Artes Visuais desenvolvido no ano de 2012 fazendo uma análise das
atividades realizadas pelos alunos das turmas de 6º e 8º ano do ensino fundamental maior do Colégio
Estadual Olavo Bilac, situado no município de Aracaju - Sergipe.

A partir da experiência em ambiente escolar, pôde-se perceber, de um modo geral, as dificuldades que a
matéria de artes enfrenta. A falta de compreensão e o devido reconhecimento do valor da matéria ainda
são pequenos por parte de todo corpo escolar, o entendimento é parcial e diferenciado das outras
matérias. O interesse por qualquer coisa nem sempre vem espontaneamente. Dificilmente nos
interessamos por algo que não conhecemos ou não experimentamos, desse modo é preciso despertar,
acordar esse interesse nas pessoas. Diante disso é fundamental a apresentação da matéria de maneira
criativa, conquistando ou devolvendo a ela seu lugar de importância e por essa razão faz-se necessário e
urgente essa postura determinada rumo à valorização e interesse da matéria de arte.

Como o educador/educadora encara os desafios do processo ensino/aprendizagem em arte na era da
globalização, da informação e da tecnologia Como avançar para um efetivo resgate da valorização da arte
nas escolas e do gosto dos alunos pelo ensino em arte Como o PIBID em artes tem respondido e
aprofundado essas experiências com vistas a essa valorização e aprofundamento científico Essas são
questões consideradas importantes nessa pesquisa.

2. PIBID- ARTES DA UFS

O PIBID vem desenvolvendo o subprojeto de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal de
Sergipe (UFS), desde 2007, e proporciona ao aluno de Artes Visuais o contato com o meio escolar antes
mesmo da sua formação, adquirindo experiências importantes para a compreensão da arte como um tema
aplicável em si mesma, bem como reconhecendo a importância da arte como ciência e técnica que ajuda
crianças e jovens em seu desenvolvimento afetivo e cognitivo em formação. Dessa forma o PIBID-Artes
Visuais aborda com seriedade a relação ensino/aprendizado.

Este artigo apresenta a experiência do subprojeto PIBID-artes do ano 2012 e foca as Artes Visuais com os
exercícios que trabalham com “o lado direito do cérebro”:

Uma vez que o ato de desenhar uma forma que percebemos é principalmente
uma função do hemisfério direito, é preciso impedir que o hemisfério esquerdo se
intrometa na tarefa. O problema é que o hemisfério esquerdo é dominante e
rápido, tendendo a acudir prontamente com palavras e símbolos e até mesmo
assumir tarefas que ele não consegue executar muito bem. (EDWARDS, 2000, p.
68)

A metodologia utilizada no PIBID/ Arte Visuais foi através de atividades específicas para desenvolver “o
lado direito do cérebro”, o lado do cérebro responsável pelas emoções. Proporcionando aos alunos maior
confiança no ato de desenhar e pintar, pois a maioria deixa de realizar exercícios, revelando não ter
habilidades para o desenho.

“A metodologia do ensino e aprendizagem nos cursos de Arte refere-se, então,
aos encaminhamentos educativos que visam a ajudar os alunos na apreensão
viva e significativa de noções e habilidades culturais em arte”. (FERRAZ; FUSARI,
1993. p. 98).
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Essa relação ensino/aprendizagem, professor/aluno, é muito importante e traz muitas questões complexas
que precisam ser tratadas com seriedade. No PIBID/Arte Visuais, uma preocupação real busca responder
como as artes visuais são compreendidas e vivenciadas em sala de aula. A partir daí, queremos analisar
esses processos, descobrir, testar formas criativas que levem a uma real apreensão e prática do conteúdo.

2.1. A Concepção de uma aula de arte no Ensino Fundamental

Em relação à prática do desenho há, de uma forma geral, uma mistificação muito forte da ideia de
“artista” e de “obra de arte”.

Betty Edwards (1984) aponta para a problemática da ideia de que a arte é para quem tem “dom”. Para ela
essa concepção afasta aqueles que pensam não ter nenhum jeito para práticas artísticas, ou seja, o aluno
que não se sente apto para atividades artísticas, vai se esquivar, procurar fugir faltando aulas ou
“boicotando” as atividades.

“Ao desenhar, a pessoa – seja ela criança, adolescente, adulta – coloca em jogo
uma série de necessidades impostas pela linguagem, pois desenhar requer
conhecimento sobre os problemas característicos do ato de desenhar”. (PEREIRA,
2008, p. 26)

Muitos educadores exploram a atividade de desenhar com os alunos, porém de forma muito livre, sem
contextos. Mas, quando a arte é entendida como parte de nosso ser, quando ela está integrada à nossa
vida esses conceitos caem. Dessa forma, trazemos para ajudar nessa reflexão algumas citações de autores
que indicam caminhos e nos orientam para novas formas de ensino/aprendizagem que respeitam todo
contexto atual, toda dinâmica da contemporaneidade, toda energia de transformação que os jovens nos
apontam.

Veiga (2007) nos fala, no texto abaixo, da relação ensino/aprendizagem que une o conhecimento do
professor com o conhecimento do aluno. O conteúdo de vida, as experiências e toda carga de saber que
isso traz, deve ser levado em conta no processo ensino/aprendizagem.

A perspectiva de tomar as experiências anteriores dos alunos como ponto de
partida para a aprendizagem é ponto fundamental na elaboração de conceitos
novos. Como apontam os professores, “os alunos aprendem pela vivência, pela
reflexão, pela crítica”, é a “experiência anterior dos alunos o ponto de partida
para o ensino”. Portanto, como considerar a experiência anterior dos alunos na
aprendizagem é debate necessário para a prática pedagógica.

Os professores também enfatizam a importância de “conhecer as características
pessoais dos alunos, as questões afetivas”, de saber usar a emoção e nela colocar
a razão, para que a comunicação possa ser estabelecida. (VEIGA, 2007, p.103)

Guedes (1981) também contribui com essa reflexão sobre essa mudança de “olhar” dos professores em
relação aos alunos e seus conteúdos de vida. Ele traça o perfil do professor/professora que pode alcançar
novas relações, novos métodos, novas linguagens. Aponta para a importância de se ter liberdade para
mudanças, inovações, ou seja, para a importância de se abdicar dos métodos ultrapassados e frios de
ensino/aprendizagem.

A criação e o estabelecimento deste clima de liberdade e compreensão, no qual o
respeito à individualidade e à identidade dos estudantes é considerado o fator
central, só pode ser conseguido por professores (facilitadores) que postulem uma
filosofia educacional estruturada por tais elementos e refere-se àquele professor
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que seja livre das aparências, das máscaras e das atitudes de defesa; que não se
abstenha do dever. Porém, que faça ou deixe de fazer algo por convicção própria
e não por imposição alheia; que não atue preocupado com as expectativas alheias
a seu respeito; que se autodirecione: viva sua própria vida comprometendo-se
responsavelmente pelos seus atos; que aprecie a si mesmo e aos seus
sentimentos; que seja maleável e flexível a fim de experienciar-se em processos;
que seja aberto a toda experiência interna e externa; que seja sensível no
relacionamento com o outro e na sua aceitação; que se relacione profundamente
com o meio. (GUEDES, 1981, p. 52, 53).

O mestre criador tem um espírito aberto e ousado e não hesita em experimentar e criar novas formas de
ensino. Eles são diferentes e, portanto, de fácil identificação, fatalmente percebidos. É a atitude criadora
desses profissionais que desperta a curiosidade e interesse dos alunos na matéria em arte ou em qualquer
outra matéria. A postura de distanciamento, de superioridade em relação ao aluno, de frieza e arrogância
são formas reprovadas, de acordo com o autor a seguir, que em seu texto relata a inutilidade dessa
postura.

Existem professores que dão a tudo que ensinam um aspecto severo, frio, e que
transformam em austero dever todas as lições e exercícios. São os introvertidos
de que nos falava JUNG. Podem ser pessoas de grandes méritos, competentes,
conscienciosos, de alto valor moral, úteis para dar exemplo, mas não foram feitos
para o ensino. PLANCHARD fala desses “sábios de reações lentas, de escassa
produtividade, porém, o que ensinam é durável e aprimorado”.

Mas os outros, que JUNG denominou extrovertidos, têm queda para o ensino.
Conferem brilho e encanto a tudo que tocam. São abertos, entusiastas, e
comunicam ao seu auditório esse entusiasmo. Curiosos a respeito de tudo, fazem
com que os outros compartilhem de sua curiosidade, sobretudo os alunos que os
ouvem. (CHANEL, 1977, p. 266-267)

Também Gikovate (2001) afirma com veemência o quanto é necessário fazer reflexões sérias e estar
disponível para o exercício de reconhecimento do erro e mudança dos métodos.

(...) Não cabe a postura arrogante de muitos emissores que, quando não
conseguem ser entendidos pelos receptores, os acusam disso ou daquilo. Sempre
que não conseguirmos nos comunicar deveremos fazer séria introspecção para
saber em que estamos falhando. Buscar o defeito nos outros é imaturidade e
jamais nos ajudará a progredir. De nada adianta sermos mestres nos defeitos
alheios e não conhecermos os nossos. (...) A insegurança, o medo de atitudes
hostis costuma levar o professor a aprimorar muito seu conhecimento, o que é
bom, mas não resolve a questão de como se apresentar perante a classe,
despertar o entusiasmo dos alunos por seu “arame” e o respeito e a admiração
que terão pelo “funâmbulo” (GIKOVATE, 2001, p. 60).

A responsabilidade de ensinar, de fazer chegar com clareza, beleza e prazer os conteúdos aos alunos, é
uma tarefa do professor/professora que exige o mínimo de organização. A metodologia de ensino, para ser
boa não precisa ser chata e o professor/professora que leva a sério seu trabalho, está sempre
reorganizando, readaptando formas criativas de ensinar a fim de atingir seu objetivo de transmitir o
conhecimento.

A metodologia deve ser entendida como maneira de se apresentar o
conhecimento. É preciso apresentá-lo de forma organizada e ordenada para
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facilitar a construção do conhecimento. Para ensinar é fundamental organizar a
transmissão, modificar estratégias, adaptar materiais, enfim, organizar um
setting pedagógico que favoreça e atenda cada aluno no grupo, respeitando suas
diferenças. Esta flexibilidade necessária é a manifestação de um professor
sensível capaz de questionar-se sobre a sua pratica docente. (RUBINSTEIN, 2003,
p. 146)

Inovar é sempre necessário, pois os métodos ultrapassados, além de insistirem em permanecerem vivos,
atrapalham a atuação dos novos métodos. A memorização, por exemplo, como podemos conferir em
nossa própria história estudantil, atrapalha o aprendizado. É muito importante que os profissionais da
educação percebam o quê exatamente atrapalha os alunos/alunas na apreensão do conhecimento, para
saberem exatamente do quê devem fugir e onde devem investir.

Tanto Vigotsky quanto Ausubel (op.cit.) – que o cita inúmeras vezes ao tratar da
aprendizagem por compreensão – são unânimes em afirmar que o professor tem
de manter uma estreita interação com os alunos. Formular questões, pedir
exemplos, apresentar problemas de uma maneira nova, evitar a rotina, a cópia
de modelos, enfim, usar recursos que levem os alunos a pensar e a trabalhar
mentalmente o conhecimento são exemplos de como deveria se dar essa
interação. Mas a verdade é que grande parte do conhecimento veiculado em sala
de aula não se afasta dos pseudoconceitos ou da simples memorização. (...).

Essa matriz teórica se impõe com uma força tão avassaladora entre nós que ,
apesar do evidente fracasso que impera na educação em todos os níveis, ela
predomina, sem encontrar grandes oponentes. (MOISES, 1994, p. 31)

2. 2. A Atividade Proposta: Objetivos e Resultados

Os objetivos que norteiam o subprojeto em artes do PIBID, em específico para os 6º e 8º anos do ensino
fundamental, são:

a) Balizar o ensino de Artes nas escolas participantes ao ponto de desenvolver atividades comuns, com o
intuito de atualizar-lhes em novas metodologias em Artes, contando com a participação do professor da
escola no desenvolvimento das atividades e na sua própria atualização;

b) Fornecer parâmetros para o aluno- bolsista de graduação “exercer” a prática de ensino (planejamento e
execução) de conteúdos do magistério em Artes;

c) Melhorar a qualidade e domínio técnico, potencial criativo dos alunos de ensino escolar referente à Arte,
principalmente no desenho e pintura, a partir da utilização de novas metodologias de Artes Visuais.

A metodologia de arte utilizada pode ser resumida no uso de atividades cognitivas (teoria de EDWARDS,
1984, a qual baseia-se em desenvolver o lado direito do cérebro, responsável pela criatividade, emoções e
pela arte em si), além de envolver conteúdos básicos de arte, como desenvolvimento do traço do desenho
e percepção visual.

A seguir, foi definida para uma apresentação passo-a-passo e consequente análise dos resultados 1 (uma)
atividade por cada bolsista, dentre todas as implementadas ao longo da atuação do PIBID na escola
(aproximadamente um ano), sendo uma atividade para o 6º ano e outra para o 8º ano, considerando a
participação do professor, dos alunos e a própria atuação do bolsista enquanto “experiência didática”.

2.2.1.- A escola Olavo Bilac e o corpo docente de arte
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A Escola Estadual Olavo Bilac está situada no bairro Santos Dumont na zona norte da capital sergipana. Na
época da execução do PIBID em Arte, 2012, a escola estava em reforma o que não possibilitou dar
continuidade aos exercícios que envolviam o programa Paintbrush (programa computacional), devido à
interdição da sala de informática, mas foram desenvolvidas atividades de desenho em sala de aula.

A experiência de magistério foi implementada em duas turmas do 8º ano, com a participação de um
bolsista e, uma turma do 6º ano, com outro bolsista (turmas de 25 a 35 alunos cada).

A professora de arte do colégio cedeu as aulas para a aplicação dos exercícios, uma vez que o PIBID tem
parceria com a rede estadual de Educação. Ela comentou sobre a dificuldade de trazer elementos novos
para a sala de aula e, por esse motivo, sempre que surgem são bem vindos.

Durante todo o processo de pesquisa e aplicação das atividades do PIBID, a professora de arte manteve
uma postura alheia ao comportamento dos alunos, não interferindo, nem dialogando com eles. Na fase de
observação das aulas por parte do bolsista, foi observado que ela não estabelecia uma relação de
interesse, ou seja, mantinha a posição de um profissional que não se preocupa ou não desse importância a
essa forma de ensino/aprendizagem.

2.2.2. Passo-a-passo e Análise das atividades desenvolvidas na turma de 6º ano

A atividade a ser analisada neste tópico foi escolhida a partir do critério de envolvimento e concentração
dos alunos, como também pelo melhor índice de alcance do objetivo da atividade proposta para a turma.
No caso dessa série (6º ano) que reúne crianças menores, a observação se fez com bastante cuidado e
atenção, uma vez que o desafio para concentração e mergulho numa atividade desse tipo é grande para
um público tão jovem.

Utilizou-se a atividade que trabalha a transição do lado Esquerdo para o lado direito do cérebro, como o
exercício figura-fundo chamado “Vaso/Rosto”. Quase todo o tempo da aula foi ocupado com muita
conversa sobre a atividade/objetivos e com sua realização.

A aula teve início com o convite aos alunos para formarem um grande círculo, a fim de facilitar o
acompanhamento dos trabalhos. Um dos alunos deixou uma cadeira no meio da sala para ficar com a
bolsista que aplicava a atividade. Diante dessa atitude tão solícita, foi pedido a ele que ajudasse na
entrega do material (papel A4 e os lápis grafite) aos colegas, como assistente. Ele quis ficar na função até
o final da aula, na entrega e recolhimento dos trabalhos.

Ao explicar sobre a atividade, fez-se uma demonstração do desenho vaso/rosto na lousa branca, indicando
de que forma eles deviam realizar a atividade. Depois de tudo explicado, a bolsista apagou o que fez na
lousa para evitar que as crianças copiassem o desenho. Nesse momento houve um susto geral, eles
queriam mesmo copiar, mas tudo prosseguiu normalmente e finalmente iniciaram o trabalho.

Foi solicitada muita atenção aos alunos no momento do conflito mental que ocorre durante a realização
desse desenho e que fossem bastante sinceros, uma vez só eles podiam perceber essa ocorrência.

Sobre o conflito mental, muitos não perceberam, mas uma grande parte reagiu como se algo estivesse
acontecendo, mas só alguns afirmaram que ficaram confusos em dado momento, a metade da turma teve
comportamento indicador desse conflito. Isso sinaliza que, quanto mais exercícios desse tipo são
aplicados, mais as crianças ganham poder de identificação, segurança, consciência da ação do lado direito
do cérebro.

Num primeiro momento, a maioria deles fez vários desenhos numa folha de papel sulfite, como um treino,
de forma solta e pequena, sem muita noção espacial e de margens. Ao perceber que alguns usavam a
borracha, imediatamente foi dito que a borracha não fazia parte da atividade que, apesar do espanto, eles
aceitaram a condição.
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Num segundo momento, foi entregue outra folha de papel aos que concluíram para que fizessem apenas
um desenho, de forma centralizada, grande, de forma limpa, sem vestígios de borracha. Eles se
envolveram muito nessa segunda fase e deixaram fluir sua criatividade.

Diante dessas novas recomendações, percebeu-se que os desenhos tiveram melhor execução, ganharam
um resultado estético melhor, ou seja, as orientações serviram como suporte para eles redobrarem a
atenção, e para se envolverem efetivamente com o desenho.

Ao concluírem, enxergaram mais o vaso que os perfis humanos. A maioria perguntou se podia pintar o
vaso, criar arabescos. Eles ficaram livres para usarem a criatividade. Alguns vasos tiveram pinturas
planas, outros em listras coloridas, e quando não pintavam, faziam desenhos, símbolos, arabescos
criativos na área no vaso.

Durante toda a aula as crianças olhavam para o desenho do colega ao lado, conversavam baixinho como
quem queria mostrar o que fazia. Tudo estava sendo muito bem observado. Cada reação, atitude,
expressão, cada comentário dos alunos estava sob acompanhamento. Na segunda parte da atividade,
exatamente o momento da transição do lado esquerdo para o lado direito do cérebro, onde faz-se a outra
metade do desenho (rosto-vaso), pensando não mais no perfil humano, mas num vaso, teve a devida
atenção, seguida de anotação.

Constatou-se que uma turma tão ativa, alegre, interessada, em dado momento ficou parada, olhando para
o papel. Eles não souberam responder se estavam tendo um conflito mental, mas os olhares, o silêncio de
alguns e o total interesse em conseguir fazer a atividade denunciavam a existência do conflito.

2.2.3. Passo-a-passo e Análise das atividades desenvolvidas nas turmas de 8º anos

Os alunos do oitavo ano A estão mais próximos quanto à faixa etária, diferente da turma B na qual existe
uma grande variação, pois boa parte são alunos repetentes. A atividade proposta foi o desenvolvimento de
espaços positivos e negativos.

No oitavo ano A, foi desenvolvida uma atividade de reprodução de uma cadeira. O primeiro passo seria
matizar todo o papel com lápis grafite e depois desenhar com uma borracha. Boa parte dos alunos achou a
atividade muito complicada e em sua maior parte eles não matizaram o papel e optaram por fazer os
contornos da cadeira. Já no oitavo ano B, os todos os alunos matizaram o papel sulfite só que a atividade
era a reprodução de um rosto com o auxilio de uma borracha.

Os resultados foram bem melhores, a maioria dos alunos conseguiram um bom rendimento da atividade
proposta, embora muitos alunos tivessem demorado a identificar o rosto, muito apenas enxergavam uma
mancha preta.

Comparando as duas turmas, percebemos que o maior rendimento foi do oitavo ano B, os alunos mais
velhos tiveram mais paciência e concentração para desenvolver a atividade, embora muitos sentiram
dificuldades de identificar o desenho. A atenção voltada para a atividade proposta foi muito boa, uma vez
que cada aula tem 50 minutos, os alunos não saíram da sala de aula enquanto não desenvolveram toda a
atividade. No oitavo ano A os alunos são mais novos, entre 11 e 13 anos de idade, mais inquietos, o que
acarretou no pouco rendimento da atividade. Alguns alunos nem chegaram a terminar e logo que o sinal
do intervalo tocou saíram da sala. Mesmo com uma proposta de atividade diferente alguns alunos
permaneceram apáticos ao trabalho a ser desenvolvidos. Recursos midiáticos como material didático foram
apresentados para atrair a atenção dos alunos afim de que os mesmos entendessem o que estávamos
propondo e que estes desenvolvessem a atividade com o maior rendimento possível.

3. CONSIDERAÇÕES
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Refletindo a abordagem de Edward (1984. p. 10), a arte é inerente à natureza humana e tem papel
fundamental na vida e formação de qualquer pessoa, pois estamos recriando a todo o momento, relendo,
construindo novas formas de linguagem e comunicação, desenvolvendo nossas potencialidades e
processos criativos.

Dessa forma, podemos dizer que aprender arte e produzir trabalhos artísticos ajuda a absorver,
compreender e ter uma relação dinâmica, respeitosa e criativa com a vida. Sabemos que a Educação tem
a responsabilidade de acompanhar as mudanças que essa dinâmica demanda, mas o que presenciamos na
realidade de muitas escolas ou instituições que inserem atividades artísticas e mesmo em nosso ambiente
familiar, é uma postura inversa no modo de entender a arte, de ensinar arte, de educar com arte por parte
dos nossos pais e equipes de direção de Instituições de Ensino.

Com a experiência do PIBID foi possível compreender esses processos através da vivência dessas
problemáticas bem de perto. Como está previsto no subprojeto, os bolsistas se deparam de fato com os
desafios em sala de aula, aprendem a identificar os processos vivenciados pelos alunos e ganham
experiência efetiva no exercício da educação e melhor preparo para exercerem sua licenciatura ao
concluírem sua graduação.

No mundo da informação, da tecnologia, da internet e comunicação imediata, as aulas de artes visuais
precisam crescer no sentido de ser uma matéria de importância científica equiparada às outras, que gere
interesse, revele sua importância para o desenvolvimento humano e não o que se vê ainda hoje em
muitas escolas, tarefas soltas, sem ligação com a vida, com o mundo da Ciência.

A Arte, o universo emocional humano e a Ciência, tudo está entrelaçado, é parte um do outro e tudo é
matéria para o prosseguimento dessa pesquisa, que a cada ano apresenta novos desafios.
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