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Vinculada ao projeto de pesquisa “Observatório da formação de professores de artes visuais: 

estudos comparados entre Brasil e Argentina”, a pesquisa em questão contribui com o 

mapeamento das instituições de ensino superior que oferecem cursos de Licenciatura em Artes 

Visuais. No segundo semestre de 2016, com o objetivo de desenvolver uma coleta de dados sobre 

os cursos presenciais de Licenciatura em Artes Visuais de Santa Catarina, foram mapeadas as 

instituições de ensino do estado que oferecem a respectiva formação. Primeiramente os dados 

foram coletados por meio da plataforma que o mec disponibiliza no site http://emec.mec.gov.br/ 

o qual mapeia todas as instituições de ensino superior brasileiras com suas informações básicas. 

Depois disso foram confirmados com os dados informados no site de cada instituição.  Assim, 

foram sistematizadas as instituições e suas respectivas localizações no estado, dando origem ao 

mapa a seguir: 

 
Fig. 1 Mapa das instituições de ensino que oferecem a graduação de Licenciatura em Artes 

Visuais na modalidade presencial. 
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Finalizado o mapeamento e a sistematização do perfil de cada curso, foi dada continuidade na 

pesquisa, e criado um novo objetivo: identificar e sistematizar as disciplinas que abordam uma 

iniciação a psicologia nos cursos presenciais de Licenciatura em Artes Visuais. A partir do 

mapeamento anterior, foram pesquisados e analisados os sites das instituições e suas matrizes 

curriculares, e deste modo foram selecionadas as disciplinas que abordam a psicologia. E a partir 

da seleção de disciplinas foram levantadas as respectivas ementas. Para o entendimento teórico e 

aprofundamento na problemática da psicologia na educação, foram feitas leituras básicas sobre o 

tema. No processo de coleta de ementas foram identificados autores centrais nas bibliografias, e a 

partir disso foi feito um plano de leitura, sendo considerada também a abordagem metodológica 

histórico-dialética da presente pesquisa para a escolha das leituras. Assim, foram fichados os 

livros A Formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores 

(VYGOTSKY, 1998), Imaginação e criação na infância: ensaio psicológico: livro para 

professores (VYGOTSKY, 2009), A evolução psicológica da criança (WALLON, 2007) e 

Psicologia na educação (DAVIS, 2010). A partir destas leituras foi reforçada cada vez mais a 

importância da iniciação a psicologia para a formação do professor de artes visuais, além disso 

surgiram novas problematizações sobre o tema para a continuação da pesquisa, como:  que 

professores lecionam essas disciplinas? As teorias estão atualizadas? Essas disciplinas procuram 

abarcar mais a Psicologia da educação ou Psicologia da Arte? De forma a contribuir com o 

processo de pesquisa, a bolsista participou do Grupo de estudos Educação, Artes e Inclusão 

coordenado pela professora Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva, em que são realizados 

encontros semanais de estudantes da universidade e professores de escolas para problematizar 

temas como a realidade do professor de artes na escola, a situação da arte no Brasil, a estética 

marxista, entre outros. Além disso, para um maior entendimento do processo de publicação em 

revistas científicas e aproximação com a produção científica, a bolsista fez parte da equipe 

editorial da revista “Educação, Arte e Inclusão”. A presente pesquisa ainda está em processo de 

sistematização de dados, por este motivo ainda não há conclusões fechadas. O que se pode 

identificar é a presença de disciplinas que abordam a psicologia nos 11 cursos presenciais de 

Licenciatura em Artes Visuais de Santa Catarina, e o reconhecimento da importância dessas 

disciplinas para a formação do professor de artes. Assim sendo, é identificada a necessidade de 

continuação da pesquisa para responder as novas questões levantadas, com o intuito de observar a 

qualidade e as necessidades da formação de professores de artes visuais no estado de Santa 

Catarina. 
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