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Palavras-chave: Artes Visuais. Ensino. Práticas pedagógicas. 

 

A pesquisa procurou sistematizar dados colhidos através de observações e entrevistas 

realizadas com docentes da disciplina de Artes, atuantes em instituições de educação básica das 

redes pública e privada de ensino, das esferas federal, estadual e/ou municipal, localizadas 

principalmente na região da Grande Florianópolis do Estado de Santa Catarina. O diálogo com 

cada profissional foi mediado por graduandos do curso de Licenciatura em Artes Visuais da 

Universidade do Estado de Santa Catarina-UDESC, entre os anos de 2016 e 2018. O trabalho 

tinha como objetivo investigar junto aos professores aspectos relativos à formação, teoria ou 

linha pedagógica adotada, conteúdos abordados etc. – bem como questões referentes às condições 

da instituição, como a disponibilidade de sala específica e materiais para as aulas de artes. O 

estudo integra o projeto de pesquisa paisagens pedagógicas, coordenado pela Profa. Dra. Elaine 

Schmidlin. O projeto pretende investigar as práticas pedagógicas e seus desdobramentos no 

campo do ensino das artes visuais, inicialmente através do levantamento e tabulação dos dados 

obtidos nas observações e entrevistas. Após essa etapa, se buscará analisar os aspectos 

encontrados, a fim de elaborar uma cartografia das paisagens pedagógicas.  

A pesquisa traçou, inicialmente, a localização e o perfil das instituições pesquisadas. As 

informações foram retiradas – além das próprias observações e entrevistas – dos sites da internet 

e páginas de redes sociais das instituições. Também foram consultadas referências do censo 

escolar 2015, disponível no portal de dados abertos do governo federal
1
. As 38 escolas visitadas 

abrangem 6 municípios de 3 regiões do estado. Vinte e sete instituições estão localizadas na 

cidade de Florianópolis, distribuídas por 17 bairros de todas as microrregiões. No que se refere à 

dependência administrativa, das 38 instituições analisadas, 27 são públicas, sendo 17 estaduais, 8 

municipais e 2 federais; e 11 são privadas, sendo 8 de categoria particular, 2 filantrópicas e 1 

confessional. Sobre os segmentos de ensino oferecidos, apenas 7 escolas abarcam todos os níveis 

– educação infantil, ensino fundamental (anos iniciais e anos finais) e ensino médio – todas 

pertencentes à rede privada. A maior parte das demais oferta apenas o ensino fundamental – 9 

instituições; ou o ensino fundamental e o ensino médio – 8 instituições. As restantes se dividem 

entre outras combinações. 

Em seguida, a investigação buscou agrupar os dados retirados das falas/respostas dos 

docentes. Foram entrevistados 39 profissionais - 34 dos quais, mulheres. Para perguntas que 

geraram repostas fechadas, como as relacionadas à formação acadêmica, foram criadas tabelas. Já 

para questões que permitiram retorno de caráter mais aberto, como as que apuraram conteúdos, 

                                                 
1
 O portal brasileiro de dados abertos, situado no endereço <http://dados.gov.br>, reúne informações públicas de 

diversas organizações. Dentre as referências, encontram-se os microdados do censo escolar 2015. Os censos 

escolares são realizados pelo Inep - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 

autarquia ligada ao MEC – Ministério da Educação. 



                                   
          

Página 2 de 2 

 

metodologia e teoria ou linha pedagógica adotada, optou-se pela criação de nuvens de palavras
2
, 

ou tag cloud. O recurso, popular na internet, mostra-se eficaz para demonstrar a frequência e/ou 

importância de determinados conceitos e termos, em um texto ou fala. No tocante à formação 

superior dos docentes entrevistados, por exemplo, 20 informaram terem cursado apenas a 

graduação - 4 deles com 2 ou mais; outros 4 com cursos fora da grande área do conhecimento 

Linguística, Letras e Artes
3
. Dezenove docentes possuem formação na pós-graduação, totalizando 

15 mestrados – dois dos quais em andamento – e 2 doutorados, além de 13 cursos do tipo lato 

sensu
4
. Acerca dos espaços escolares, por exemplo, identificou-se que das 38 instituições 

participantes da pesquisa, 18 não possuem sala de aula específica para o ensino das artes. Quinze 

destas são escolas públicas. Em apenas 6 escolas, os docentes entrevistados alegaram não ter 

acesso a nenhum material para as aulas. No caso de duas, não se obteve resposta clara. Das 30 

instituições cujos docentes alegaram ser disponibilizados materiais, contudo, 17 escolas - todas 

públicas – suscitaram ressalvas nessas alegações. Nessas situações, surgiram falas como 

“poucos”, “escassos” e “apenas os básicos”.  

Os principais resultados desta etapa da pesquisa foram o agrupamento e a sistematização do 

material coletado, conforme demonstrado acima. Partilhamos do pressuposto de que a 

investigação realizada pode contribuir para maior entendimento teórico e metodológico no campo 

do ensino das Artes Visuais e, dessa forma, colaborar para a formação dos docentes da área. 

(SCHMIDLIN, 2017). Como seguimento, a elaboração de um artigo – ainda em andamento e 

sem título. Por fim, sabe-se que restam muitas questões a serem discutidas. Oportunidade que, 

acreditamos, se dará na fase de análise dos dados, através de revisão bibliográfica, em novos 

trabalhos.  
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2
 Para este fim, utilizou o site da internet cujo endereço é <https://www.wordclouds.com/>. 

3
 Conforme consulta na tabela de áreas do conhecimento da agência governamental Capes - Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, disponível em <http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-

apoio/tabela-de-areas-do-conhecimento-avaliacao> 
4
 A expressão vem do latim e significa “em sentido amplo”. A categoria compreende, dentro da pós-graduação, 

programas de especialização e/ou cursos como MBA  (Master Business Administration). Fonte: 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=13072:qual-a-diferenca-entre-pos-graduacao-lato-sensu-e-

stricto-sensu> 


