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Um pouco sobre a Arte na Educação 

 Muito se fala da importância da arte na vida de todos, seja na vida escolar, 

pessoal ou profissional. A arte ocupa um papel indispensável na vida das pessoas e na 

sociedade desde o início da civilização. É com a arte, de maneira pictórica, que o 

homem fez seus primeiros registros utilizando como suporte as paredes das cavernas 

utilizando materiais como: tintas de terra e sangue de animais. 

 De acordo com Martins, Picosque e Guerra (2010, p.12) 

 

(...) “a arte é importante na escola, principalmente porque 

é importante fora dela. Por ser um conhecimento 

construído pelo homem através dos tempos, a arte é um 

patrimônio cultural da humanidade, e todo ser humano 

tem direito ao acesso a esse saber”. 

 Esse projeto é de grande importância para a formação dos futuros professores 

de artes, educadores formadores de opinião e apreciadores de cultura. A arte possui 

um papel importantíssimo na educação. 
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(...) antes de ser preparado para explicar a importância da 

arte na educação, o professor deverá estar preparado 

para entender e explicar a função da arte para o indivíduo 

e a sociedade. 

O papel da arte na educação é grandemente afetado pelo 

modo como o professor e o aluno veem o papel da arte 

fora da escola. (...) 

A arte não tem importância para o homem somente como 

instrumento para desenvolver sua criatividade, sua 

percepção etc., mas tem importância em si mesmo, como 

assunto, como objeto de estudos (Barbosa, 1975, p.90 e 

113). 

Pensando nessa preocupação da grande arte educadora Ana Mae Barbosa, 

focamos os projetos de artes do Pibid plenamente na formação dos futuros 

professores, colocando-os em contato direto com a rotina escolar, alunos e 

principalmente com a arte educação. 

 Os alunos do curso de Licenciatura em Artes Visuais, assim como os demais 

cursos envolvidos no Pibid, participaram pela primeira vez desse projeto.  

A escola parceira é a Escola Estadual Major Juvenal Alvim, fundada em janeiro 

de 1950 que, nesse ano de 2014, passou a ser escola de tempo integral.  

O subprojeto de Arte iniciou-se com reuniões na Universidade e na escola. Nas 

primeiras duas semanas, os alunos do Pibid entraram em contato com as diretrizes do 

Programa Ensino Integral e estudaram a proposta. Em seguida, os alunos passaram a 

elaborar atividades para auxiliar o trabalho dos professores da escola. Os alunos do 

Pibid participaram da aplicação das atividades desenvolvidas na escola conforme a 

disponibilidade de horário de cada um.  Além das atividades desenvolvidas, tiveram a 

oportunidade de conhecer a rotina da escola e a implantação do Programa Ensino 

Integral, vivenciando, assim, a realidade do ensino público estadual em toda sua 

complexidade e desafios. 

Sobre a escola integral:  

Por definição quer dizer total, inteiro, global. É isso o que se pretende com a 

educação integral: desenvolver os alunos de forma completa, em sua totalidade. Muito 
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mais do que o tempo em sala de aula, a educação integral reorganiza espaços e 

conteúdos. Um grande desafio, mas que já começa a tomar forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para educar um indivíduo é preciso envolver e articular diversos outros 

indivíduos, tempos e espaços. Afinal, somos todos sujeitos completos, totais, com as 

mais diversas características, necessidades e possibilidades de aprendizagem ao longo 

da vida.   

A educação é por definição integral na medida em que deve atender a todas as 

dimensões do desenvolvimento humano e se dá como processo ao longo de toda a vida. 

Assim, educação integral não é uma modalidade de educação, mas sua própria 

definição. 

Os educandos de Artes Visuais estiveram envolvidos no total de 4 projetos, 

sendo eles: 

I) Documentário;  

II) Ditadura Militar com interdisciplinaridade com a disciplina de História; 

III)  Revitalização da Sala de Leitura; e,  

IV) Brincando com a Matemática, este último com interdisciplinaridade com a 

disciplina de Matemática. Houve uma dedicação total por parte dos 

envolvidos para o sucesso desses projetos. 

 Os alunos estiveram envolvidos cada um em seu projeto de atuação, porém, 

uma vez por semana, discutíamos juntos as ideias e as informações acerca do processo 

do projeto. Atuaram também em projetos interdisciplinares, proporcionando uma 

excelente troca de experiência entre os alunos da escola estadual com os alunos da 

faculdade. 
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 Todos os trabalhos desenvolvidos pelos alunos passaram por muitas pesquisas 

e estudos. Essa rotina de estudo proporcionou mais “ferramentas” para a execução 

dos projetos. 

I   Projeto: Documentário 

O Documentário é um gênero de cinema que se aproxima ao jornalismo 

eletrônico, entretanto, é preciso sempre ter presente a sua característica subjetiva, 

mesmo sendo um trabalho em equipe. Assim sendo, é interessante uma parceria entre 

as áreas a fim de selecionar as imagens que serão inseridas (edição) no texto narrativo 

do projeto. 

Inicialmente estavam envolvidos nesse projeto 3 alunos: Ingrid, Daniel e 

Márcia, no começo do segundo semestre, por estarmos envolvidos em mais projetos, 

ficaram nele as alunas Ingrid e Iara. 

 O objetivo desse projeto é elaborar o registro das atividades do Pibid no ano de 

2014, propiciando aos alunos a vivência de uma elaboração documental em suas várias 

etapas. Esse projeto foi o mais longo que os alunos de artes se envolveram, sua 

duração foi ao longo das atividades do Pibid, compreendendo os dois semestres. 

 Durante os registros os alunos da escola Major tiveram contato com a aluna 

Ingrid, organizadora da documentação deste projeto, eles discutiram sobre os 

conceitos e práticas a respeito da linguagem cinematográfica documental.  

 

 

Ingrid durante alguns registros fotográficos na escola.                                          Ingrid 

durante alguns registros fotográficos na escola. 

As estratégias foram: registros (fotográfico e audiovisual) de diversas cenas de 

atividades do Pibid em diferentes espaços (dentro e fora da escola Major) e visita em 

museu (Memorial da Resistência). Esses encontros foram registrados pelos alunos para 

fazer parte do documentário, todos os envolvidos no projeto, onde aparecem em 
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fotografias ou filmagens, autorizaram o uso de sua imagem e voz para o Pibid, no caso 

dos alunos menores de idade o responsável assinou a autorização. 

Algumas semanas antes de iniciar as filmagens realizamos uma reunião geral 

com todos os participantes do Pibid. Nessa reunião a Ingrid e o Daniel explicaram para 

todos a importância das autorizações das imagens e as leis que protegiam os alunos, a 

escola e os captadores das imagens. 

Optamos por passar essas informações para todos os envolvidos no projeto, 

devido a facilidade que se tem hoje em fazer registros em câmeras de pequeno porte 

e/ou câmeras de celulares. 

Além dos registros das atividades do Pibid também foi registrado a visita do 

humorista Claudio Campos que esteve presente na escola, a festa junina, reformas, 

etc. 

A aluna Ingrid já trabalha com cinema e fotografia, foi ela que elaborou e 

escreveu todo o roteiro do documentário. Os materiais e recursos utilizados foram: 

câmeras filmadoras; câmeras fotográficas; e, microfones. 

 A rotina desse projeto foi bem trabalhosa e densa, era necessário o registro de 

todos os acontecimentos dentro da escola Major que tinham ligação com Pibid. 

No primeiro semestre os alunos Ingrid e Daniel dividiram as tarefas acerca do 

documentário, no segundo semestre o aluno Daniel foi direcionado para outro projeto 

do Pibid, neste momento readequamos outros alunos envolvidos no projeto e junto da 

aluna Ingrid (líder do projeto) trabalharam Iara e Márcia. 

A aluna Ingrid precisou conhecer toda a rotina da escola e dos alunos para 

compreender o funcionamento do dia a dia da escola Major. Na sua primeira visita 

aproveitou para conhecer o espaço da escola, os professores, coordenadores e 

funcionários, nesse momento também iniciou um contato com os alunos. 

Esse primeiro contato foi importantíssimo porque foi necessário explicar aos 

alunos como seriam esses registros e quais os objetivos do documentário. 

Foi necessário também montar uma tabela com os nomes de todos os alunos 

de outros cursos de licenciatura envolvidos no Pibid, as atividades que estavam 

desenvolvendo e os horários para que não deixasse de registrar nenhum projeto.  

Isso fez com que as alunas não tivessem uma rotina regrada toda semana na 

escola, os horários de suas visitas nos projetos de uma semana não eram iguais na 
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outra, assim elas conseguiram percorrer e registrar as diferentes atividades e projetos 

em andamento. 

Logo no inicio dos registros das atividades, a escola Major recebeu a visita do 

humorista Claudio Campos, essa visita também foi registrada pelos alunos Ingrid e 

Daniel. A decisão desse registro foi feita durante uma reunião, optamos pelo registro 

devido a importância do tema das palestras que o humorista faz sem custos para as 

escolas públicas. O tema de seu trabalho é bullying. 

Quem é Claudio Campos? 

Nascido e criado na cidade de Santos começou sua carreira fazendo shows por 

toda baixada Santista e ficou conhecido por toda região. 

No ano de 1991, a pedido de Lucimara Parisi, Cláudio Campos começou a fazer 

diversas imitações de Sílvio Santos. Foi destaque quando apareceu na telinha da Globo 

na TV Penetra, Imitando o Robocop no quadro “Uma janela para o Sucesso” do 

Domingão do Faustão. 

No ano de 1991, Claudio Campos foi o primeiro contratado pela Rede TV para 

fazer parte do programa Te Vi na TV, apresentado por João Kleber. Os altos índices de 

audiência resultaram em várias matérias de jornais e revistas falando da dupla revelação 

do humor; ainda na Rede Tv, fez o programa Superpop, na época apresentado por 

Adriane Galisteu. 

Em 2000, recebeu Prêmio ABIQUA como “Melhor Dupla de Humorista da 

América do Sul”. Nesse mesmo ano, a Rede Record o contratou para o programa 

Domingo no Parque, apresentado por Eliana; Claudio Campos também participou do 

programa Note e anote, apresentado por Kátia Fonseca. 

No ano seguinte, Cláudio Campo foi convidado a participar do Programa de 

Ação Solidária apoiado pelo SBT, o Teleton. Surpreso com a apresentação de Claudio 

Campos, Marcelo de Nóbrega o convidou para participar do Humorístico A Praça é 

Nossa do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega. Em 2002, Claudio Campos passou 

pelo Programa do Ratinho, e em seguida pelo programa apresentado por Sônia Abraão, 

Falando Francamente. 

Em dezembro de 2003, começou uma turnê pelo nordeste do país, passando por 

diversas cidades, e durante 2 anos realizou apresentações na cidade de Fortaleza, 

retornando em 2005. 
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De volta a TV em 2007, Cláudio Campos atuou no humorístico Show do Tom, 

onde incorporou diversos personagens. Em 2008, foi contratado pela Rede Bandeirantes 

para fazer parte do humorístico de Sidney Magal, “uma escolinha muito louca”, fazendo 

o papel de um aluno funkeiro, chamado Mc Choppão. 

No ano de 2009, casas de show, empresas e restaurantes foram palco das 

apresentações de Claudio Campos. Em 2010, participou do Programa do Ratinho, no 

quadro DNA. No ano seguinte, Cláudio Campos produziu um DVD em combate ao 

Bullying, “Sim a vida, Todos contra o Bullying”. 

 

 

Registro da visita de Claudio Campos na escola Major 

 

Em meio aos registros das atividades do Pibid, os alunos da escola visitaram o 

museu Memorial da Resistencia. Essa visita fez parte do projeto de eletiva de Ditadura, 

onde um dos alunos de artes também participou. 

 As alunas Ingrid e Iara participaram e registraram a visita no museu, o que foi 

fundamental para sua formação de arte educadoras. Tiveram contato com os alunos 

em outro ambiente de aprendizagem que não a sala de aula. 

 No museu os alunos foram orientados e participaram de apresentações do 

tema estudado por guias do museu e pelos seus próprios professores. Outros alunos 

do Pibid também participaram dessa visita pedagógica. 
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 Pouco antes do inicio das férias aconteceu na escola a festa Julina, onde 

também foram feitos alguns registros. 

 

                           

 

 No segundo semetre, como já foi citado, o aluno Daniel foi redirecionado para 

um novo projeto de artes com os alunos da escola, sendo assim, as alunas Márcia e 

Iara assumiram o auxilio nesse projeto do documentário. 
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                              Iara registrando projetos na escola 

Alguns projetos novos se iniciaram, e com isso, mudou um pouco a rotina da 

agenda das alunas que estavam fazendo os registros. Reformulamos a tabela de 

projetos e horários para que fosse possível acompanhar os novos projetos. 

 A foto acima mostra o novo projeto BRINCANDO COM A MATEMÁTICA, que foi 

realizado juntamente com artes visuais. 

 Por estar participando ativamente no projeto de matemática, a aluna Iara fez 

grande parte dos registros fotográficos desse projeto. 

      

 Iara também fez grande parte do registro fotográfico de outro projeto, o de 

REVITALIZAÇÃO da SALA de LEITURA. 

Também foram registradas algumas reuniões semanais que eram feitas com os 

alunos e os coordenadores na faculdade.  

A foto abaixo mostra a coordenadora de Pedagogia com suas alunas do Pibid 

discutindo estratégias e planejando a atuação das alunas na escola. 
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A escola realiza um projeto juntamente com a coordenadora de letras que se 

chama Chá Literário.  Esse projeto visa incentivar a leitura entre os jovens.  

Por considerar um projeto inovador e acreditar que poderia ser importante o 

seu registro para a realização do documentário, as alunas Ingrid e Iara comentaram na 

pauta da reunião semanal a vontade delas e dos alunos de acontecer esse registro 

também.  

Ingrid e Iara participaram do piquenique Literário que aconteceu na escola para 

fechamento do projeto que tinha encontros uma vez ao mês. A aluna Ingrid realizou 

um pequeno documentário registrando esse encontro. 

A decisão de autorizar o registro desse encontro foi feita entre a coordenação 

de artes e os alunos, acreditamos que seria importante para os alunos de artes visuais 

aceitarem o convite dos alunos da escola para que ampliasse também o contato entre 

eles. 

 

                    

           Registro de um dos encontros do chá literário realizado na sala de leitura 

da escola. 
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A foto abaixo mostra alunos do Pibid na escola Major atuando em seus projetos 

e discutindo estratégias. 

                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

No período do mês de novembro as alunas organizaram uma agenda com os 

coordenadores de áreas, supervisores de áreas na escola, diretora e alguns alunos para 

darem uma entrevista sobre as suas experiências nos projetos em que atuaram e sobre 

as suas experiências no Pibid. 

 As entrevistas foram registradas através de vídeos e fotografias. 

 

                               

             Professora Glória,coordenadora de Pedagogia no Pibid, durante a sua 

entrevista na oficina pedagógica da FAAT – Faculdades Atibaia 

Por volta do dia 26 de novembro, a aluna Ingrid iniciou a edição do 

documentário separando todo o material, registrando e selecionando o que vai ser 

utilizado para compor esse video.  

A edição será feita por ela mesma baseado em todos os registros feitos ao 

longo do ano. 

A aluna Márcia trabalhou na arte da capa do DVD. 
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II  Projeto Ditadura: Disciplina eletiva – apoio de Artes Visuais 

 Esse projeto foi desenvolvido juntamente com as alunas do Pibid de pedagogia. 

Os alunos de artes visuais foram convidados a participarem desse projeto auxiliando 

na confecção de cenário e figurino do festival, mas os alunos de artes trabalham 

auxiliando apenas na elaboração do roteiro desse projeto. 

           O objetivo de artes nesse projeto é exercitar diferentes formas de expressão 

artística, por exemplo, a Arte Cênica que valoriza as diferentes formas de interpretação 

subjetiva, confeccionando cenário e figurino, além de trabalhar a socialização entre os 

indivíduos envolvidos. 

 A confecção do cenário e do figurino não ocorreram, acredito que o grande 

problema foi o fato do professor de artes não fazer parte desse projeto, o que fez com 

que os alunos não tivessem a orientação necessária, sendo assim, os alunos auxiliaram 

em parte da confecção do roteiro desse projeto. 

  Mostrar para os alunos a situação das pessoas no período em que ouve a 

ditadura militar no Brasil e destacar os pontos negativos desse período para a 

população, era o objetivo do projeto da escola. 

 Durante a execução do projeto os alunos da escola foram visitar o museu 

Memorial da Ditadura. Duas alunas de artes acompanharam essa visita. Foi um 

momento de muita aprendizagem e troca de informações entre os alunos da escola, os 

alunos do Pibid, os professores da escola e os educadores do museu. 

Segundo Ferraz e Fussari (1999, p.19) 

 

“Evidentemente, os cursos escolares de Arte não são os 

únicos lugares nem os únicos tempos disponíveis para as 

pessoas aprenderem saberes em arte. Outras instituições 

sociais e culturais (famílias, centros culturais, museus, 

teatros, igrejas, meios de comunicação etc.) participam 

também das produções e apreciações artísticas que as 

pessoas conhecem e praticam”. 

 

Os alunos de artes envolvidos diretamente nesse projeto foram: Thiago e Iara. 
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Esse projeto aconteceu em uma disciplina eletiva e dispunha de algumas vagas 

onde as inscrições eram livres para os alunos, ou seja, alunos de séries diferentes 

poderiam participar deste projeto, esse caráter de um grupo com diferentes idades, e 

consequentemente diferente anos, trouxe uma grande aprendizagem aos alunos do 

Pibid. 

A aula iniciou-se com os professores apresentando-se aos alunos, os 

orientadores do programa Pibid também foram apresentados, logo em seguida os 

alunos apresentaram-se individualmente dizendo seus respectivos nomes, ano em que 

estudam, além de falarem coisas interessantes que gostavam de fazer e seus planos 

para o futuro.  

Após esse clima de descontração os professores explicaram a proposta de uma 

peça teatral com personagens mascarados, além da elaboração de um cenário onde 

acontece a história. 

  Na aula foi passado para os alunos as importantes etapas e técnicas do 

processo criativo de uma peça teatral tais como elaboração do roteiro, divisão da peça 

em cenas, composição, cenografia, iluminação, criação das personagens, etc. 

Nesse projeto, as professoras estavam desenvolvendo um musical onde a 

concepção do roteiro é coletiva, foi trabalhada com os alunos a elaboração do cenário 

também. Os alunos foram familiarizados com as músicas em que as letras falavam de 

assuntos relativos a ditadura militar no Brasil, eles ficaram bastante impressionados 

com a violência e a repressão que o povo e os artistas da época vivenciaram. 

O cenário definido foi um centro urbano, onde ocorrem as manifestações e 

toda história da peça. Discutimos os possíveis materiais para compor o cenário e foi 

sugerido para que fossem utilizados materiais recicláveis, assim trabalharia questões 

sobre sustentabilidade. 

Para a montagem do cenário os alunos testaram diversas técnicas artísticas 

além de aplicar o conceito sustentável.  

Foi escolhida a técnica do grafite para compor o cenário, como se trata de um 

centro urbano o grafite compõe de forma coerente. 

O grafite é considerado uma das formas mais antigas de arte urbana. Essa 

técnica de arte é muito apreciada pelo público jovem. Foi discutido também com eles a 

diferença ente o grafite e a pichação.  
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Segundo Farthing (2010, p. 552) 

   

“A principio o grafite se concentrava nas “marcas” (um 

pseudônimo resumido inscrito em qualquer superfície 

publica disponível), em pouco tempo as marcas evoluíram 

para “peças ou obras primas” – ilustrações caligráficas 

grandes e extremamente complexas, feitas com o uso de 

latas de tinta spray e cuja principal, se não única, mídia 

era o sistema de transporte público”.   

 

Alguns alunos recortaram o molde para fazer o stencil e aplicaram no papel 

fazendo assim um teste, eles ficaram bastante empolgados e otimistas com o 

resultado.  

 É interessante ressaltar que, além de aluno do curso de artes, Thiago é um 

artista plástico que já trabalha com essa técnica, o que foi enriquecedor para os alunos 

que estavam envolvidos no projeto. 

Para o ensaio dos alunos foi reservado a Sala de Leitura, pois ela dispõe de um 

espaço apropriado para essa aula. A professora leu o roteiro junto com os alunos 

enfatizando os diálogos e discutindo as falas das personagens,  

As falas e cenas foram ensaiadas pelos alunos e todos interagiam muito bem, 

mesmo sendo de turmas e idades diferentes, essa socialização foi muito importante 

para eles. Os ensaios foram acompanhados pelo aluno do Pibid que também 

contribuiu com seus conhecimentos. 

No decorrer do projeto houve uma atividade não prevista que foi um ensaio da 

peça ao ar livre e o dia estava propício para esta atividade. Os alunos estavam 

otimistas por estarem fora da sala de aula e também mais descontraídos.  

Alguns dias antes das férias de julho realizou-se um sarau na sala teatral da 

escola com o tema ditadura. Todos os alunos do ensino fundamental II e do ensino 

médio se reuniram para assistir as apresentações.  

Alunos e professores recitaram poemas. Ao ouvir os professores recitando os 

poemas, os alunos demonstram bastante interesse, ficaram prestando atenção nos 

poemas recitados e aguardam ansiosos por sua vez de declamar. É interessante que 
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alguns deles recitaram poemas de autoria própria, tanto os professores quanto os 

alunos. 

Um professor leu uma carta que escreveu para a esposa que já é falecida, suas 

palavras emocionaram a todos os presentes.  

O encerramento do projeto aconteceu no retorno das férias de julho dos alunos 

da escola, porém dos alunos do Pibid encontravam-se de férias e não estavam 

presentes no dia da apresentação. Vale a pena ressaltar que esta diferença nos 

calendários entre os alunos do Pibid e alunos da escola aconteceu devido ao evento 

esportivo de futebol, a Copa do Mundo. 
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III   Projeto: Revitalização da sala de leitura 

Na Arte Rupestre o homem se comunicou e se expressou através de desenhos e 

pinturas em cavernas, ele deixa sua marca, sua história e sua vida cotidiana registradas 

em bases rochosas.   

No Renascimento a história do primeiro testamento é representada através de 

imagens pelo artista Michelangelo, que utiliza a técnica do afresco no teto da Capela 

Sistina para eternizar essa história através de imagens. 

No muralismo mexicano o artista Diego Rivera registra a história do povo 

mexicano também em paredes com a técnica do afresco. 

E o jovem da atualidade, como se manifesta? Em quais superfícies? 

Pensando em nossa contemporaneidade percebemos no grafite e na técnica do 

Estencil o meio de comunicação artística atual. Nossos jovens fizeram a revitalização 

da sala de leitura da escola utilizando poesias, retratos de autores clássicos e autores 

que fazem a cabeça do jovem atual. 

Estêncil é uma técnica de pintura que desenha a superfície a partir de moldes 

vazados. Do inglês (stencil), é usada para aplicar um desenho ou ilustração que pode 

representar um número, letra, símbolo tipográfico ou qualquer outra forma ou 

imagem figurativa ou abstrata, através da aplicação de tinta, aerossol ou não, através 

do corte ou perfuração em papel ou acetato; resultando em uma prancha com o 

preenchimento do desenho vazado por onde passará a tinta. O estêncil obtido é usado 

para imprimir imagens sobre inúmeras superfícies, do cimento ao tecido de uma 

roupa. 

Nesse projeto abordamos um tema contemporâneo que já gerou muita 

polêmica e, mesmo hoje em dia, seus valores são frequentemente questionados. O 

que temos de certeza é que entre o final do século XX e o início do século XXI a Street 

Art ou Arte de Rua tem o seu espaço conquistado na história da arte. 
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Técnica: Stencil (técnica artística onde é cortado um molde em um material 

encorpado/firme, para através do molde se fazer cópias). Obra de Banksy. 

 

A ideia desse projeto surgiu durante uma das reuniões de coordenadores e 

supervisores na FAAT. Uma professora manifestou a necessidade que havia de 

revitalizar a sala de leitura da escola para tornar esse ambiente mais convidativo aos 

alunos para frequentarem mais a sala e fazerem da leitura um hábito rotineiro. 

Pensado sobre esse convite, fizemos algumas reuniões com os alunos do PIBID 

e surgiu a ideia de utilizar a técnica do stecil para esse trabalho.  

Em nosso grupo do Pibid já tínhamos os alunos Tiago e Daniel que já eram 

artistas e trabalhavam com essa técnica do stencil. Daniel trabalha o grafite com 

poesias e Tiago com figuras humanas. 

Para atrair mais alunos para a sala de leitura e tornar esse espaço um local mais 

moderno e convidativo para os jovens da escola, pensamos em unir a experiência dos 

dois artistas e a técnica do grafite para promover uma oficina dessa vertente plástica 

na escola, assim os alunos teriam a oportunidade de realizarem uma manifestação 

plástica urbana e moderna num espaço de leitura, dessa forma, faria com que aquele 

espaço se tornasse um local modelado por eles e assim os participantes das oficinas, e 

todos os outros da escola, sentir-se-iam convidados a participar. 

Os alunos Thiago e Daniel promoveram a oficina na escola, sempre com a 

orientação do professor supervisor do Pibid de Artes Visuais Fábio de Proença, para 

ensinar a técnica que seria aplicada. Iniciaram-se os trabalhos apresentando o projeto 

e como ele seria desenvolvido.  

A introdução do conteúdo do projeto foi abordando os alunos sobre o tema “Arte 

de Rua”, essa investigação do prévio conhecimento dos alunos é muito importante em 

arte educação. 
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Os alunos ficaram muito curiosos e a maioria demonstrou interesse em relação 

ao assunto abordado, outros demonstraram um pouco de rejeição alegando que Arte de 

rua era vandalismo, errada, feia, etc.  

Essa discussão foi indispensável porque eles puderam se posicionar a respeito de 

um tema que faz parte do dia a dia, além da importância na troca de informações. Os 

alunos tinham “preconceito” com relação à arte de rua porque não sabiam a fundo seus 

conceitos e práticas, para “quebrar” esse tabu, foi apresentado aos alunos obras do 

artista Banksy, um dos mais expoentes da atualidade na área de Arte de Rua. 

 

“Banksy tornou-se o anônimo mais famoso dos últimos 

anos. Seu trabalho mudou o olhar sobre a arte de rua. 

Com spray, faz críticas políticas, à sociedade e à guerra, 

mas sempre com um humor sombrio e uma sacada. 

Também se especializou em ações espetaculares, como na 

vez em que pôs um boneco vestido de prisioneiro de 

Guantánamo dentro da Disneylândia. Com prováveis 40 

anos, ele segue experimentando: é o diretor de Exit 

Through the Gift Shop ("Saída pela loja de presentes"), 

documentário sobre um francês que o persegue, indicado 

ao Oscar. Hoje suas obras se espalham por Londres, Los 

Angeles, Nova York, até no muro que separa Israel e 

Palestina. Mas tudo começou em Bristol, no interior da 

Inglaterra, onde Banksy já dava sinais de que iria longe”. 

                                                                                                                                                                                               

Fonte:   http://super.abril.com.br/cultura/banksy-anonimo-mais-famoso-mundo-623045.shtml 

 

Obras do artista uruguaio residente em Bragança Paulista, Matias Picón, também 

foram apresentadas aos alunos. É relevante que os alunos o conheçam, pois se trata de 

um artista que tem diversos trabalhos espalhados pela cidade de Atibaia e região.  
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Matias Picón (Stencil) 

Depois de apresentar a proposta do projeto aos alunos, eles foram orientados a 

se dividirem em grupos, cada grupo destacou os escritores que mais gostavam, a vida e 

suas obras. A condução para a escolha dos escritores foi aberta e levou em 

consideração a atual literatura vigente, ou seja, além de escritores clássicos de nossa 

literatura brasileira, eles poderiam escolher e opinar por escritores modernos e mais 

populares que fazem a cabeça dos jovens da atualidade. 

Cada grupo de alunos escolheu um escritor, depois disso o grupo realizou uma 

pesquisa na sala de informática da escola para encontrar o retrato que melhor 

receberia a técnica utilizada. 

A sala de leitura da escola Major chama-se Monteiro Lobato, a sala continuou 

com este nome e ganhou um stencil do escritor do “Sítio do Pica-pau Amarelo”.  

Os alunos ficaram entusiasmados com as ideias e logo se organizaram para 

dividir os grupos e escolher os escritores. Os escritores escolhidos por eles foram: 

Machado de Assis, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Agatha Christie, 

Thalita Rebouças, John Green, J.K. Rowling, Cecília Meireles, J. R.R. Tolkien, Fernando 

Pessoa, Paulo Coelho, Maurício de Sousa e Graciliano Ramos. Essa escolha dos 

escritores e todo o desenvolvimento das atividades foram monitorados pelo 

professor/supervisor Fábio de Proença. 

Para familiarizar os alunos com a técnica, Tiago preparou o retrato do escritor 

Monteiro Lobato para cortar um molde de stencil. Levou esse material na sala de aula 

para que os alunos vissem como funciona o processo de corte dos moldes e para 

ilustrar a aula de maneira concreta.  
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Os alunos gostaram do retrato impresso, mas não tinham ideia de como 

funciona o corte, sendo assim, formaram um círculo na sala para que todos pudessem 

ver Tiago explicando e cortando o material. Ele explicou a maneira certa de trabalhar 

com os materiais (régua, estilete, papel, etc.) e conforme ele cortava, os alunos faziam 

perguntas a respeito do trabalho, da técnica e de todo contexto cultural em que o 

stencil se insere. 

Esse mesmo processo aconteceu com o aluno Daniel, que por sua vez trabalhou 

com frases e poesias. A técnica era a mesma e o esquema das aulas também, mas ele 

utilizou as letras ao invés dos rostos. 

O projeto é o mesmo, porém as tarefas foram divididas dessa forma: Tiago 

trabalhou somente com os rostos e Daniel com frases e trechos de poesias, essas 

etapas se completavam. 

Esse projeto foi extremamente enriquecedor para os alunos do Pibid devido o 

forte envolvimento dos alunos da escola, eles ficaram encantados com a técnica e a 

forma de trabalhar com o material. Essa linguagem artística foi muito apreciada pelos 

jovens e o fato dos alunos Tiago e Daniel já trabalharem com essa arte dentro e fora da 

faculdade, colocou os alunos em contato diretamente com a prática. 

A seguir alguns registros fotográficos dos trabalhos realizados na sala de leitura. 
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Nas paredes em volta da sala foram pintadas frases sobre a importância da leitura. 

 

Entrada da sala de leitura 
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As fotos a seguir ilustram todo o processo de revitalização da parte interna da 

sala leitura. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas imagens acima podemos ver o aluno Tiago trabalhando nos rostos, abaixo 

os alunos da escola também envolvidos no processo. 
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Alguns personagens quase finalizados. 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotos abaixo mostram imagens dos nomes colocados junto com os rostos 
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Finalização com a parte 

decorativa feita com o tecido 

filó. 
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Imagens da parte interna da sala pronta 
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IV   Projeto jogos matemáticos e Stop Motion 

 

Esse projeto pertencia a uma disciplina de eletiva, tal como o projeto Ditatura. 

Os alunos de artes entraram nesse projeto a convite da coordenadora Adriana e da 

supervisora Alexandra, ambas da área de matemática. 

Os alunos da escola, juntamente com a professora e alunos do Pibid de 

matemática, confeccionaram jogos matemáticos e sólidos. Os alunos de artes que 

atuaram neste projeto foram a Iara e o Tiago. 

O principal objetivo de artes nesse projeto era a realização de curtas metragens 

mostrando o passo a passo da confecção desses jogos através da linguagem 

cinematográfica de animação, utilizando a técnica STOP MOTION. 

Stop Motion é uma técnica fotográfica que surgiu em 1908. Esse processo 

envolve fotografar desenhos ou objetos inanimados transformando-os em animados. 

Foi com essa técnica que surgiram os desenhos animados. 

Fotografando os objetos em sequencia e em posição diferente da anterior, 

dando uma ideia de movimento, as fotografias são colocadas na velocidade de 24 

quadros por segundo, fração utilizada no cinema para dar a ilusão de movimento. O 

stop motion pode ser realizado em menor número de quadros, a imagem em 

movimento será diferente do movimento “real”, mas a sugestão de ilusão do 

movimento ocorrerá. 

Segundo Bergan, (2010, p.54) 

 

“O processo envolve fotografar desenhos, bonecos ou 

outros objetos em sequência: cada foto (ou quadro) 

registra o objeto em posição diferente da anterior. 

Quando os fotogramas são projetados na tela a uma 

velocidade padrão de 24 quadros, os personagens 

parecem se mover”. 

 

A interdisciplinaridade entre artes e matemática que aconteceu nessa eletiva foi 

muito interessante e produtiva. Enquanto a professora Alexandra e as alunas Pibid 
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Priscila e Karina eram responsáveis pelos jogos matemáticos em si, a aluna Iara e Tiago, 

juntamente com o professor Fábio, ficaram responsáveis pela estética desses jogos. 

Foi realizado o registro fotográfico do passo a passo da montagem dos jogos 

deste projeto, essas fotos compuseram a narrativa do stop motion, além disso, os alunos 

foram orientados sobre os conceitos gerais acerca dessa técnica de animação. Tudo isso 

foi pensado para tornar a matemática mais fácil e atrativa para os alunos da escola. 

Alguns dos jogos confeccionados foram: Rastros; Torre de Hanói; Xadrez 

Tridimensional; Batalha Naval; Jogo dos Poliedros; e, Multiplicação. Isso foi muito 

relevante para os alunos de artes porque passaram a conhecer também esses jogos e a 

ligação deles com as artes. 

Os alunos Iara e Tiago fizeram um móbile de poliedros (entre outros) que são, 

basicamente, sólidos geométricos formados por faces.  

Essas formas foram pesquisadas e impressas em moldes para a confecção das 

figuras em papel cartão colorido. 

Os alunos da escola também fizeram alguns poliedros e montaram os móbiles 

com barbante e arame, isso tudo com o auxilio dos professores responsáveis pelo 

projeto e alunos do Pibid. 

Esses móbiles foram pendurados na sala para decoração. 

Quanto ao Stop Motion, os alunos foram direcionados para a sala de 

informática onde mesas foram montadas com fundo falso de cartolina branca e os 

jogos foram levados para serem fotografados.  

 

 

 



 

29 
 

Os alunos foram divididos em duplas e/ou trios para pesquisarem na internet 

alguns vídeos que serviram de exemplos. 

Após a pesquisa, os alunos escolheram o jogo que queriam fotografar, um 

ficava com a câmera e o outro movimentando as peças, reproduzindo assim, a forma 

de construção desses jogos passo a passo. 

Por último os alunos editaram as fotos tiradas no computador usando o 

programa Windows Movie Maker, esse programa já se encontrava nos computadores 

da sala de informática da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo esse processo os alunos do Pibid, juntamente com o professor 

Fábio, orientaram os alunos. 

Por fim, aconteceu a mostra dos vídeos em stop motion feitos pelos alunos da 

escola e do Pibid. Eles relataram que foi gratificante ver o resultado do trabalho 

realizado em equipe juntamente com o pessoal de matemática. 

Esse projeto teve grande destaque no PIBID e participou do 1º CONFAAT 

(Congresso da FAAT Faculdades). No congresso, o aluno Tiago, explicou o que era um 

vídeo de Stop Motion, como era feito e como foi sua experiência dele nesse projeto 

dentro da escola Major. Houve a apresentação de um dos vídeos. 
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Registros de imagens do projeto “BRINCANDO COM A MATEMÁTICA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atuação em projetos que não eram do Pibid. 

 

A aluna Iara auxiliou o professor supervisor de artes em um projeto da copa do 

mundo, mesmo não sendo uma atividade do Pibid, a aluna relatou que achou de 
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grande importância a participação devido o contato que ela teve com os alunos e 

principalmente porque ela aprendeu a montar uma exposição no ambiente escolar. 

Era um projeto de Artes e Geografia e o objetivo era que os alunos fizessem a 

bandeira dos países participantes da copa do mundo 2014. 

Iara auxiliou na pesquisa e confecção de bandeiras dos países participantes da 

copa. As bandeiras foram confeccionadas pelos alunos com papel sulfite, lápis de cor e 

tinta guache. 

 Após o termino, ela auxiliou os professores e os alunos na montarem da 

exposição que aconteceu algumas semanas antes do inicio da copa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisas realizadas 

 

Tudo que foi feito para os projetos passaram por pesquisas. A aluna Márcia 

ficou responsável por todas elas, além de atuar também nos projetos. 
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No início pesquisou-se tudo sobre a ditadura como: músicas; capas de revistas; 

entrevistas; documentos; etc. 

No segundo semestre fez toda a pesquisa sobre arte urbana, grandes artistas, 

técnicas de pinturas, os rostos dos escritores, poesias, jogos matemáticos etc. 

 

Depoimentos dos alunos, coordenadora adjunta e supervisor de Artes Visuais 

“Fico muito feliz de ter tido a oportunidade única de participar do Pibid, espero 

poder continuar até o término do meu curso. Esse projeto é maravilhoso por 

possibilitar aos estudantes de licenciaturas o convívio e integração no ambiente 

escolar, como futuros docentes. Sinto que estou bem mais preparada para lecionar do 

que eu estava no começo do ano”.  Iara Cavalcante – 1º ano de Artes Visuais. 

“Esse projeto está contribuindo positivamente na formação dos envolvidos, é 

interessante ressaltar a troca de experiência entre os professores experientes e os 

participantes do Pibid. Os bolsistas estão tendo a oportunidade de presenciar 

diferentes maneiras de trabalhar em sala de aula, didática e maneira de diferentes 

formas planejamento”. – Thiago De Lira – 2º ano de Artes Visuais. 

 

“O projeto é de extrema importância para nós do Pibid, pois nos mantém em 

contato com a escola, já que nosso curso é de licenciatura e não menos importante 

para os alunos da escola Major que estão tendo contato com alunos de faculdade”. – 

Daniel Willians – 3º ano de Artes Visuais. 

 

“O contato inicial com os alunos causou um pouco de insegurança, com o 

passar dos dias eu passei a me sentir professora”. – Márcia Mendes – 2º ano de Artes 

Visuais. 

 

“Os objetivos alcançados foram satisfatórios, as atividades propostas foram 

desenvolvidas plenamente, com qualidade e prazo compatíveis com o esperado. Dessa 

forma, todos conseguiram colaborar com suas competências profissionais. Os alunos 

demonstraram empenho, dedicação e respeito ao subprojeto, às orientações e na 

escola de forma geral”. – Professor Fábio de Proença – Supervisor de Artes na escola. 

 



 

33 
 

“A disciplina que dou aula no curso de Artes é a de metodologia, acredito que 

esse projeto foi extremamente importante e fundamental na formação dos nossos 

futuros arte educadores”. Penso que, é importantíssimo na formação desses alunos, 

mas acredito que o Pibid veio para somar nessa formação. 

Durante todo o processo de atuação dos nossos alunos, pude vivenciar o 

grande amadurecimento deles como arte-educadores, acredito que eles se sintam 

mais seguros e preparados para entrar numa sala de aula, eles se tornaram 

protagonistas. 

No estágio os alunos observam as aulas, no Pibid eles vivenciam a aula, e isso é 

fundamental na formação profissional deles. 

O que mais me chamou atenção nos participantes é o que eles falaram a 

respeito da felicidade da atuação dentro da escola ainda sendo universitários e 

também o respeito que eles conquistaram de todos, diretores, coordenadores, 

inspetores de alunos e principalmente dos alunos da escola. 

Ressalto também a importância da convivência no ambiente escolar, conhecer 

a rotina da escola e seu funcionamento. 

Os alunos tiveram um envolvimento muito forte nos projetos que trabalham, 

acredito que o projeto Ditadura foi o único que os alunos se envolveram menos.  

Chego a seguinte conclusão: eles se dedicam mais onde temos a arte 

propriamente dita e onde existe a presença do supervisor de artes, que não foi o caso 

do projeto Ditadura. 

Todos os alunos atuaram de forma empolgante”. 
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