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Esta comunicação tem por finalidade apresentar o trabalho relativo às áreas de arte 
e de educação física que realizamos no Proesf – Programa Especial para Formação 
de Professores em Exercício na Rede de Educação Infantil e Primeiras Séries do 
Ensino Fundamental da Rede Municipal dos municípios da Região Metropolitana de 
Campinas (FE/Unicamp). O mesmo foi desenvolvido de 2003 a 2008, nas disciplinas 
“Teoria Pedagógica e Produção de Conhecimento em Arte” (coordenada por Márcia 
Strazzacappa) e “Teoria Pedagógica e Produção de Conhecimento em Educação 
Física” (coordenada por Eliana Ayoub), as quais foram ministradas pelos assistentes 
pedagógicos que compunham as equipes pedagógicas de arte e de educação física. 
A perspectiva de atuação nessas disciplinas direcionou–se para a produção de 
conhecimentos que viabilizassem outras possibilidades de leitura na formação em 
pedagogia, tomando as práticas corporais e artísticas como linguagens a serem 
experimentadas, conhecidas, fruídas, estudadas, aprendidas, ensinadas, enfim, 
lidas nas suas relações com outras linguagens e saberes que fazem parte da 
formação docente e que estão presentes no contexto escolar. Como nos inspira 
Manoel de Barros em seu “Livro sobre nada”, “A expressão reta não sonha. Não use 
o traço acostumado. [...] É preciso transver o mundo” (1998, p.75). Foi, portanto, 
experimentando as sinuosidades, foi tentando não usar o traço/gesto acostumado, 
não usar o traço/expressão acostumada, foi buscando transver o mundo, que 
imaginamos e construímos coletivamente este trabalho com o corpo e a arte na 
pedagogia, cujas repercussões extrapolaram os muros da universidade, gerando 
ecos no cotidiano da escola pública. 

Resumo 

 

ENSINO DE ARTE, EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 
Palavras-chave: 

 

O presente texto compartilha experiências relacionadas às áreas de arte e de 
educação física que foram desenvolvidas no PROESF - Programa Especial para 
Formação de Professores em Exercício na Rede de Educação Infantil e Primeiras 
Séries do Ensino Fundamental da Rede Municipal dos municípios da Região 
Metropolitana de Campinas, um curso especial de pedagogia oferecido pela 
Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (FE/UNICAMP).  

INTRODUÇÃO 

Experiências como estas, relacionadas à temática do corpo e da arte na formação 
de professores, vêm sendo apresentadas por nós em diferentes eventos (Encontro 
Nacional de Didática e Prática de Ensino - ENDIPE, Encontro Nacional de Arte e 
Educação Física - ENAEF, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Educação - ANPEd, Congresso Brasileiro e Internacional de Ciências do Esporte - 
CONBRACE/CONICE). 

As que serão aqui analisadas dizem respeito às disciplinas "Teoria Pedagógica e 
Produção de Conhecimento em Arte" (coordenada por Márcia Strazzacappa) e 
"Teoria Pedagógica e Produção de Conhecimento em Educação Física" (coordenada 
por Eliana Ayoub), oferecidas durante o período de 2003 a 2008.   



Nessas disciplinas, os campos de conhecimento de arte e de educação física 
alcançaram maior visibilidade no currículo de pedagogia e geraram desdobramentos 
importantes no processo de formação de professores(as), sobretudo no que diz 
respeito às possibilidades de leitura e apropriação de outras linguagens, no caso, 
corporais e artísticas.    

A inclusão dessas disciplinas no PROESF surgiu do desejo e da necessidade de se 
desdobrar uma disciplina regular e obrigatória presente no cursos de Pedagogia, 
que almejava oferecer aos estudantes o contato com as diferentes linguagens 
artísticas (música, dança, teatro e artes visuais) e corporais (presentes no campo 
da educação física): "Educação, Corpo e Arte". Essa disciplina havia sido idealizada 
e implantada em 1997, em caráter experimental, passando a compor no ano 
seguinte o quadro de disciplinas obrigatórias do curso. "Educação, corpo e arte" 
tem sido, ao longo de suas ofertas, organizada de diferentes formas, com um 
trabalho compartilhado por vários docentes com formações acadêmicas diferentes 
(educação física, artes visuais, dança, teatro e pedagogia), no qual as alunas[1]

Após terem sido avaliados positivamente os resultados obtidos por esta disciplina, e 
cientes de que a possibilidade de aprofundarmos o estudo das diferentes linguagens 
seria um diferencial no PROESF, a mesma foi dividida em duas: 1. "Teoria 
Pedagógica e Produção de Conhecimento em Arte" e 2. "Teoria Pedagógica e 
Produção de Conhecimento em Educação Física".  

 têm 
a oportunidade de experimentar e conhecer essas diferentes linguagens numa 
perspectiva crítica, podendo, no futuro, serem desenvolvidas nas escolas pelas 
próprias pedagogas, ou ainda, servirem de base para um trabalho interdisciplinar 
com as áreas de arte e de educação física. 

Considerando os preconceitos e equívocos existentes em relação a essas áreas na 
escola, os resultados obtidos ao longo desses anos de desenvolvimento dessas 
disciplinas, revelam-nos que a criação de espaços como esse num curso de 
pedagogia vem colaborando significativamente para a construção de outras 
posturas no cotidiano escolar. 

  

O PROESF foi um curso de caráter especial, temporário, com duração de 3 anos. 
Iniciou no segundo semestre de 2002, teve 4 vestibulares, com ingressos de 400 
professoras por turma. 

PARA CONHECER O PROESF 

O PROESF ofereceu habilitação plena e preparou o profissional para o magistério na 
educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, e para o exercício das 
funções de administração, coordenação, supervisão e orientação. Este programa 
destinou-se exclusivamente para professoras em exercício na educação infantil e 
nas primeiras séries do ensino fundamental.  

A grade curricular do PROESF, embora fosse um curso com uma duração menor 
que os cursos regulares até então oferecidos pela Faculdade de Educação, tinha 
disciplinas com 90 horas semestrais, nas quais estavam previstas atividades 
exclusivas do corpo discente. 

O PROESF recebeu anualmente um total de 400 alunas da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC)[2]. A estrutura desse curso, com 10 turmas de 40 alunas por ano, 
foi organizada com a participação de assistentes pedagógicos (AP's) que 
ministraram as aulas das diferentes disciplinas que ficaram sob responsabilidade 



dos docentes da FE/UNICAMP. A preparação para a docência nesse curso foi feita 
por meio do Curso de Especialização Intensivo "Fundamentos Científicos e Didáticos 
da Formação de Professores: Teorias Pedagógicas e Produção de Conhecimento", 
realizado no primeiro semestre de 2002, para o qual foram selecionadas pessoas 
ligadas à educação dos diferentes municípios (professores, coordenadores 
pedagógicos, diretores, supervisores de ensino entre outros). A partir desse curso 
de especialização, foram estabelecidas as equipes pedagógicas que foram 
formadas, então, por um grupo que variava entre quatro e cinco AP's coordenado 
por um docente da FE/UNICAMP, responsável pela disciplina, que realizava reuniões 
periódicas com os AP's para planejamento e supervisão dos trabalhos. 

Os docentes que coordenavam as disciplinas realizaram dois encontros semestrais 
com as turmas dos diferentes pólos, ministrando aulas magnas que versavam sobre 
os temas de cada área. Esses encontros possibilitaram que as alunas/professoras 
do PROESF pudessem estabelecer um contato direto com os 
professores/supervisores da UNICAMP, além de se caracterizar como mais um 
espaço significativo para avaliação dos rumos das disciplinas.  

  

A equipe pedagógica da disciplina "Teoria Pedagógica e Produção de Conhecimento 
em Arte" foi formada pelos assistentes pedagógicos: Ângela Amaro, Heloisa Helena 
Saviani, Marilda Rezende Cardoso, Marilise Deltreggia Pantarotto e Perci Moreira, 
sob coordenação da professora Márcia Strazzacappa. Dentre esses, apenas Heloísa 
Saviani era especialista na área de Educação Artística.  

ARTE: PROVOCANDO OUTRAS LEITURAS NO PROESF 

Os objetivos desta disciplina eram: refletir sobre o papel da arte na educação das 
crianças (0 a 10 anos); permitir o contato com as diferentes linguagens artísticas 
(dança, música, teatro e artes visuais); desenvolver instrumentos para trabalhar 
estas linguagens no âmbito escolar; desenvolver a sensibilidade e o olhar crítico; e 
sobretudo, ampliar o repertório de conhecimento artístico das alunas/professoras.  

Esses objetivos foram alcançados por meio de aulas práticas e teóricas, leituras de 
textos e de obras cinematográficas, visitas a exposições e idas ao teatro para 
assistir espetáculos de dança, teatro e/ou concertos musicais. Partindo-se do 
princípio de que "toda educação é educação do corpo" (STRAZZACAPPA, 2001, 
p.71), as aulas práticas demandam a participação de todas por inteiro realizando as 
propostas expressivas. Não é possível apenas assistir ao exercício. É necessário 
entrar no jogo, estar presente em cena. Como bibliografia básica, utilizamos duas 
obras: a primeira, o livro "O ensino de Artes: construindo caminhos" (FERREIRA, 
2009) e a segunda, o livro de Louis Porcher intitulado "Educação Artística: luxo ou 
necessidade

O PROESF oferecia como formação complementar atividades culturais, uma vez por 
semana, para o conjunto das turmas, com presença obrigatória das 
alunas/professoras. Estes encontros ocorriam no auditório do Instituto de Artes 
e/ou no Centro de Convenções da Universidade, dado o número de participantes e 
as necessidades técnicas. Nos semestres em que foram oferecidas as disciplinas de 
arte, organizamos estas atividades de forma que as suas diferentes linguagens 
estivessem representadas, seja pela apresentação de um espetáculo cênico, seja 
pela presença de um artista para falar sobre sua profissão. Desta forma 
possibilitamos a 

?" (PORCHER, 1982), pois ambos abordam a construção do 
conhecimento em arte, apresentando uma discussão sobre as quatro linguagens. 

concreticidade, termo cunhado pela professora e pesquisadora da 
área Maura Penna (1995), a qual concebe que a construção do conhecimento em 



arte deve passar necessariamente pelo fazer, pela vivência e pela experiência. 
Ampliamos esse conceito para além do fazer, estabelecer o contato com a obra 
e/ou o artista, por meio da apreciação, da educação do sensível. Assim, garantimos 
que as alunas/professoras saíssem do curso tendo vivenciado, no mínimo, uma 
experiência estética nas quatro linguagens. Se uma das mais significativas funções 
do ensino de arte na escola é a educação do sensível, acreditamos que a 
construção desse conhecimento só pode ocorrer pelo contato com a essência da 
obra de arte, que se encerra nela própria. 

Ao longo dos anos de oferta destas atividades (do 2º. semestre de 2003 ao 2o 
semestre de 2006), deparamo-nos com situações muito significativas, no que tange 
à experiência estética das alunas/professoras. Presenciamos algumas 
manifestações de satisfação quando algumas anunciaram que era primeira vez que 
assistiam a um espetáculo de dança profissional; ou o caso de uma outra 
aluna/professora, que ao entrar no auditório do Instituto de Artes, emocionou-se e 
afirmou que era a primeira vez que estava em um "teatro de verdade" (SIC), com 
palco, cortina, coxias, iluminação, poltronas. Vale ressaltar que em muitas das 
cidades da Região Metropolitana de Campinas, não há teatro municipal, nem sala 
de espetáculo. Algumas não possuem sequer cinema, com relatos de que "o último 
cinema da cidade foi transformado em igreja". Numa pesquisa realizada por uma 
estudante de graduação em teatro para sua Iniciação Científica sobre as Visões e 
Crenças sobre o ensino de arte das Professoras da rede pública de ensino[3]

A disciplina era avaliada de diferentes formas. Dava-se um conceito pela 
participação em aula nas atividades propostas (imersão da aluna/professora no 
fazer/sentir/vivenciar). As alunas/professoras igualmente precisavam elaborar o 
que intitulamos 

 
verificou-se que os hábitos culturais das alunas/professoras era bem limitado. Ao 
indicarem um livro lido, um espetáculo assistido ou uma exposição visitada no 
período de um mês, constatou-se que eram poucas as manifestações. Quando, no 
entanto, perguntou-se sobre aluguel de vídeo e/ou DVD no mesmo período, a 
resposta positiva era unânime. Isso aponta que as professoras da rede têm como 
atividade cultural mais presente assistir a filmes, geralmente hollywoodianos, que 
se destacam nas estantes das vídeo-locadoras, em sua maioria comédias 
românticas e/ou filmes de animação infantil. A disciplina indicava em sua 
videografia, alguns filmes indicados como leitura complementar, a maioria 
europeus e/ou orientais. Além de não serem facilmente encontrados nas locadoras 
e lojas, as professoras reclamavam quanto a dificuldade de assisti-los (tempo 
longo, pouca ação, ausência de um final feliz, entre outros incômodos). Outras 
indicavam a dificuldade de entenderem as obras. Nesse momento, verificamos a 
necessidade de se ensinar a ler as obras.   

portfolio

O interessante desta atividade de avaliação é que mais do que avaliar a aquisição 
de conceitos, ela mostrava a construção do conhecimento. As alunas/professoras 
entraram em contato e descobriam artistas por vezes pouco conhecidos em suas 
respectivas regiões, porém de reconhecimento internacional. Outras redescobriram 
a praça pública, os vitrais da igreja, a arquitetura de um prédio particular. Algumas 

 (por falta de um termo mais apropriado), no qual elas 
deveriam apresentar um artista profissional de suas respectivas cidades. Isso 
demandava que elas procurassem estes artistas, percorressem a cidade, 
realizassem entrevistas, visitassem ateliês, galerias, escolas e registrassem este 
processo por meio de entrevistas, pesquisa bibliográfica em livros, reportagens, 
materiais de divulgação. O intuito era que ao entrarem em contato com os 
diferentes artistas, buscassem compreender como se dava sua prática, seu fazer 
artístico, sua vida, com suas conquistas e suas dificuldades, enfim, 
compreendessem o que é ser artista e, acima de tudo, percebessem que a arte é 
uma produção cultural (STRAZZACAPPA, SCHROEDER & SCHROEDER, 2005) e está 
presente nos diversos espaços e tempos - mesmo nas cidades que não têm cinema. 



outras apontaram a presença de artistas e obras de arte em locais singulares, como 
nos cemitérios. Revelou-se nesse contexto uma educação do olhar. Na letra da 
música de Arnaldo Antunes "o seu olhar melhora o meu". De uma forma ou de 
outra, esses resultados indicaram que um dos objetivos da disciplina foi alcançado 
com êxito: a ampliação do repertório cultural das alunas/professoras, 
proporcionando uma alfabetização do olhar, incorporando uma outra forma de ler o 
mundo.  

  

A equipe pedagógica da disciplina "Teoria Pedagógica e Produção de Conhecimento 
em Educação Física" foi formada pelas assistentes pedagógicas Ieda Maria 
Cezaroni, Marilda Rezende Cardoso, Marilise Deltreggia Pantarotto, Paula Cristina 
da Costa Silva e Roselene dos Anjos, sob coordenação da professora Eliana Ayoub. 

LEITURAS DO CORPO: A EDUCAÇÃO FÍSICA NO PROESF 

Essa disciplina tratou da educação física escolar e tinha como objetivos centrais: 
refletir sobre o papel da educação física na escola; refletir sobre a educação do 
corpo na sociedade e na escola; e conhecer diferentes linguagens corporais e suas 
possibilidades de desenvolvimento no âmbito escolar, com ênfase na ginástica 
geral. 

O curso foi desenvolvido sobretudo por meio de atividades coletivas e tinha como 
base a concepção de educação física como uma disciplina escolar que deve tratar 
pedagogicamente de diferentes temas da cultura corporal (de acordo com SOARES 
et al, 1992).  

Dentre os conhecimentos da cultura corporal, privilegiamos o estudo da ginástica 
geral (GG), compreendendo o seu potencial inclusivo, participativo, acessível e 
facilitador no sentido de poder proporcionar quebras de estereótipos em relação à 
linguagem corporal. Nosso trabalho com a GG ancorou-se na proposta de ginástica 
geral desenvolvida pelo Grupo Ginástico Unicamp (PÉREZ GALLARDO & SOUZA, 
1997 e SOUZA, 1997, p.83-95) e nas reflexões que foram por mim publicadas no 
livro "Ginástica geral e educação física escolar" (AYOUB, 2007). 

 Para tanto, as aulas eram teórico-práticas e organizadas de tal modo que 
pudéssemos mesclar o estudo dos textos da bibliografia do curso e as vivências 
corporais, sendo que, além da participação efetiva na aula, a avaliação da disciplina 
incluía a criação de uma composição final de ginástica geral, a qual deveria ser 
elaborada coletivamente por todo o grupo. 

Uma grande dificuldade enfrentada inicialmente foi em relação à participação 
efetiva das alunas/professoras do PROESF nas atividades corporais propostas. 
Outra grande dificuldade estava relacionada com a elaboração da composição final, 
como parte da avaliação do curso. Era preciso que as alunas/professoras se 
sentissem seguras de que não seriam ridicularizadas e esse foi um trabalho 
cuidadoso que foi sendo construído paulatinamente pelas APs com cada turma. Tal 
receio ancorava-se, sobretudo, em inúmeras experiências de frustração e de 
exclusão que faziam parte das histórias de vida das alunas/professoras. Sensíveis a 
isso, conseguimos pouco a pouco que elas se disponibilizassem a se entregar às 
vivências corporais, sempre no sentido de podermos construir coletivamente outras 
leituras do corpo e da gestualidade. Ao longo do processo, as resistências iniciais 
começaram a ser substituídas por outras formas de se pensar/ler as práticas 
corporais. Considerando ainda que a disciplina de educação física estava localizada 



no currículo após a disciplina de arte, era visível que o processo vivido 
anteriormente em arte abria caminhos para o trabalho na educação física. 

Concentramos especial atenção à criação coletiva de pequenas composições 
durante as aulas, assim como à elaboração da composição final,  

[...] por valorizarmos o potencial pedagógico presente na elaboração e 
apresentação das composições. Acreditamos que a escola é, por excelência, um 
espaço de trabalho coletivo, e a proposta de Ginástica Geral que temos defendido 
baseia-se na criação coletiva. Portanto, viabilizar experiências concretas nesse 
sentido é, seguramente, de grande significado para a formação de professores, o 
que se concretiza em meio a muitas discussões, tensões e concessões. (AYOUB, 
2008, p.48) 

No segundo semestre de 2005, primeira turma da disciplina, as composições finais 
foram apresentadas para as próprias turmas. O envolvimento das alunas dessas 
primeiras turmas foi tão grande que nos levou a planejar e concretizar em 2006 o 
"I Festival de Ginástica Geral do PROESF", nas dependências da Faculdade de 
Educação Física da UNICAMP. A repercussão do festival foi imensa, a ponto das 
turmas posteriores já virem para a nossa disciplina ansiosas em relação ao festival. 
No primeiro semestre de 2008, e último do curso, realizamos então o "II Festival de 
Ginástica Geral do PROESF".[4] 

Esses festivais reuniram as 400 alunas/professoras do PROESF, numa grande "festa 
da educação física", que sempre emocionava pela qualidade das composições e pela 
coragem das alunas/professoras de exporem suas criações, a despeito dos 
temores, receios, dúvidas e tensões que rondaram todo o processo de criação das 
composições. 

A equipe pedagógica que atuou nessa disciplina avaliou muito positivamente os 
trabalhos que foram realizados, tanto em sala de aula quanto nos festivais, 
verificando a transformação das alunas/professoras que, ousando experimentar as 
sinuosidades, tentaram não usar o traço/gesto acostumado, não usar o 
traço/expressão acostumada, mas buscaram transver o mundo 

  

em suas 
composições. 

Provocando outras leituras no PROESF, a arte abriu caminho para que as leituras do 
corpo ganhassem outros contornos. Arte e corpo/corpo e arte provocando outras 
possibilidades de leitura na formação em pedagogia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Findo o PROESF, é com satisfação que constatamos que as diferentes turmas de 
estudantes que passaram por essas disciplinas de arte e educação física 
reconhecem a relevância de ter vivenciado tais experiências em sua formação.  

Assim, vimos procurando diversificar as possibilidades de aprofundamento dessas 
temáticas nos cursos de Pedagogia, o que de certa forma (e apesar dos limites 
oriundos da sobrecarga de trabalho que temos na universidade) tem sido feito por 
meio do oferecimento de disciplinas do "núcleo temático"[5] dos cursos de 
Pedagogia (diurno e noturno), bem como de disciplinas eletivas. 



Acreditamos que este trabalho vem colaborando significativamente para que o 
corpo e a arte ganhem forma e conquistem o espaço que lhes cabe nos cursos de 
Pedagogia e, quem sabe, num futuro próximo, nos demais cursos de formação de 
professores (licenciaturas) da universidade. 

Se é necessário "transver o mundo" (1998, p.75), como nos provocou o tema do 
COLE inspirado em Manoel de Barros em seu "Livro sobre nada", foi buscando 
transver o mundo

  

, que imaginamos e construímos coletivamente este trabalho com 
o corpo e a arte na Pedagogia, cujas repercussões vêm extrapolando os muros da 
universidade e gerando ecos no cotidiano da escola pública.  
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[1] Optamos pela utilização do termo alunas e professoras no feminino, pois mais de 
95% dos estudantes dos cursos de Pedagogia são mulheres. 

[2] As cidades da Região Metropolitana de Campinas que estão envolvidas no 
PROESF estão organizadas em três pólos que são os seguintes: Pólo Campinas: 
Campinas, Amparo, Artur Nogueira, Holambra, Hortolândia, Jaguariúna, Monte Mor, 
Paulínia e Santo Antonio de Posse; Pólo Americana: Americana, Nova Odessa, 
Piracicaba, Santa Bárbara e Sumaré; Pólo Vinhedo: Vinhedo, Itatiba, Valinhos e 
Indaiatuba. O pólo Vinhedo foi desativado a partir de 2004, encaminhando os 
alunos oriundos destas cidades para o pólo Campinas. 

[3]

[4] Em 2007, não foi possível realizar o festival por conta de greve na UNICAMP. 

 Visões e crenças sobre o ensino de arte - projeto de iniciação científica com bolsa 
PIBIC/CNPq, Lúcia Kakazu (2003). 

[5] Considerando o tempo de duração dos cursos de 4 anos, foram criados 4 
"espaços" para disciplinas eletivas (8 de 2 horas ou 4 de 4 horas, ou outras 
combinações) organizadas por núcleos temáticos - flexíveis, isto é, podem ser 
organizados para determinado espaço de tempo e para determinadas turmas - que 
podem tratar tanto dos conhecimentos específicos das extintas "habilitações" 
(administração, supervisão, educação especial, pré-escola e ainda o magistério das 
séries iniciais), quanto de novas temáticas de interesse dos estudantes e dos 
docentes.  


