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Esta pesquisa é um recorte do estudo que está sendo desenvolvido junto ao Programa de Pós-

Graduação da Universidade Federal de Pelotas, na Linha de Pesquisa Educação Estética e 

Ensino da Arte, e busca analisar a relevância da experiência estética através da arte no 

desenvolvimento da reflexão como processo perceptivo do sujeito frente ao que o constituí na 

graduação enquanto futuro educador de Artes. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo 

tendo como foco neste artigo a análise de alguns conceitos em relação aos documentos que 

embasam o Ensino Superior em Artes Visuais no Brasil. Apresenta uma revisão bibliográfica 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação (2009), Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação nº 9.394/96 (2017) e no Projeto Político Pedagógico do Curso de Artes 

Visuais- Modalidade Licenciatura, UFPel (2011). Foram analisados os regimentos referentes à 

formação de docentes no Curso pontuando alguns aspectos: a formação do “professor-artista”, 

“professor como prático reflexivo” e a “experiência pela arte”.  Fundamenta-se teoricamente 

em Perrenoud (2002) sobre a “prática reflexiva do docente”, Larrosa (2002) quanto ao “saber 

pela experiência” e a “experiência estética” para Merleau-Ponty (1990, 1992, 1999). A 

abordagem deste tema através das leis que regem o Ensino Superior em Artes Visuais, permite 

entender a possibilidade da experiência estética como uma ação-reflexiva para uma formação 

inicial mais ativa frente aos seus aspectos constitutivos como profissional. 

Palavras-chave: formação inicial docente; Licenciatura em Artes Visuais; experiência estética; 

prática reflexiva. 
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Esta pesquisa, que está sendo desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas na Linha de Pesquisa Educação Estética e 

Ensino da Arte com orientação da professora Drª Ursula Rosa da Silva, versa sobre o processo 

de formação inicial docente em Artes Visuais. Objetiva compreender a relevância da reflexão, 

através de experiência estética por meio de discussão e da produção artística, para o 

desenvolvimento de uma compreensão da formação individual de si como futuro arte-educador 

e coletiva tendo com amplitude o Curso.  

Muitos estudos na área de Educação em Artes falam da experiência estética e da 

reflexão, no entanto apresentam como aspectos que tangem a formação continuada do docente, 

ou seja, quando já está atuando na sala (LOCATELLI, 2011; CARVALHO, 2013; BENITO, 

2011; SOARES, 2007; CAPRA, 2007; DOTTO, 2009). Outros tratam da dimensão estética 

com futuros arte-educadores em relação na educação básica (CARRARA, 2012) assim como 

estudos que trabalham a experiência estética com alunos da pedagogia (FARINA, 2007; 

OLIVEIRA, 1985). Também se encontram trabalhos abordando o Ensino Superior como 

formação estética de docentes atuando na graduação (AMORIM, 2008). Apesar deste tema ser 

tratado em várias pesquisas poucos estudos apontam para o aspecto da experiência estética na 

formação de futuros docentes em Artes Visuais tendo como referência o Ensino Superior de 

Artes Visuais Licenciatura no período que compreende a graduação na contemporaneidade.  

Aborda-se a experiência estética a partir da fenomenologia de Merleau-Ponty (1990), 

com sua concepção de corpo-próprio pelo qual se constituí a percepção sensível do sujeito. A 

percepção sensível é o modo como absorvermos o mundo ao nosso redor por meio dos sentidos 

e do pensar. Ao ativarmos nossa percepção podemos externalizá-la, considerando a expressão 

de cada indivíduo uma possibilidade de visualidade, através da expressão poética. Desse modo, 

através da expressão pelo fazer artístico desenvolve-se o processo reflexivo do sujeito. Assim 

como Schön (2000) propõe, trata-se da ação-reflexiva no sentido de que esses futuros docentes 

possam pensar sobre seu perfil profissional e desse modo, se percebam como agentes ativos na 

sua formação (ou, ação de formar). Nesse sentido, como, aborda Merleau-Ponty (1990) o 

desenvolvimento de uma “atitude frente ao mundo”. Para desenvolver esta atitude no grupo a 

pesquisa divide-se em duas etapas complementares: as oficinas de “Diálogo e proposições” que 

foram sete encontros com os formandos de 2016 no Curso de Artes Visuais Licenciatura da 
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UFPel e a Exposição “Reflexus: A formação docente em Artes Visuais” realizada em março de 

2017 como resultado da produção artística dos alunos nas oficinas. Fundamenta-se as ações de 

prática reflexiva através da arte a partir das concepções tratadas em três documentos principais 

que regem o Ensino de Arte na Universidade Federal de Pelotas: Diretrizes Curriculares 

Nacionais (2009), Lei de Diretrizes e Bases da Educação (2017) e o Projeto Político Pedagógico 

do Curso de Artes Visuais Licenciatura da UFPel (2010). 

O estudo parte de uma abordagem qualitativa através de pesquisa-ação tendo como 

público-alvo acadêmicos do último semestre do Curso de Artes Visuais modalidade 

Licenciatura da UFPel. O estudo se dá por abordagem qualitativa, pois os dados produzidos 

envolvem a compreensão de um grupo e suas problemáticas formativas não objetivando a 

representatividade numérica. Além, do enfoque sobre os documentos em que se análise por 

revisão bibliográfica as bases que organizam o Ensino de Arte em nível superior no Brasil e na 

UFPel. Dentre as palavras-chaves que caracterizaram as principais buscas foram: a formação 

do “professor-artista”, o professor como “prático reflexivo” e experiência pela arte.  

A formação em Artes Visuais Licenciatura a partir dos regimentos 

A formação que se efetiva por meio dos Cursos de Artes Visuais, modalidade 

licenciatura, no Brasil possui base fundamental nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN’s) para o Ensino Superior de Artes Visuais, resolução nº 1, de 16 de janeiro de 2009. 

Por meio desta concepção alinham-se os critérios que conduzem os Cursos de Educação em 

nível superior durante o processo formativo que caracteriza os profissionais desta área de 

conhecimento. Um dos aspectos fomentados pelas DCN’s como parâmetro para o graduando 

é o desenvolvimento do potencial perceptivo, criativo e reflexivo que pode se dar através do 

fazer artístico. Neste sentido, se estimula do estudante a capacidade de criação visual como 

modo de expressão reflexivo. Destaca-se também que o Artigo nº 3 das DCN’s define o 

pensamento reflexivo como algo que se possa apropriar no decorrer da formação, de modo 

igual durante o período da graduação o aluno pode apropriar-se da sensibilidade artística, uso 

de técnicas, sensibilidade estética através da compreensão de criações visuais. Observa-se 

neste enfoque das Diretrizes uma compreensão do ensino de Arte que objetiva a formação de 

sujeitos críticos e reflexivos, como um campo de conhecimento voltado para a ativação de 

sentidos e abertura para o mundo: 
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Art. 3º O curso de graduação em Artes Visuais deve ensejar como perfil do 

formando, capacitação para a produção, a pesquisa, a crítica e o ensino das 

Artes Visuais, visando contemplar o desenvolvimento da percepção, da 

reflexão e do potencial criativo, dentro da especificidade do pensamento 

visual, de modo a privilegiar a apropriação do pensamento reflexivo, da 

sensibilidade artística, da utilização de técnicas e procedimentos tradicionais 

e experimentais, e da sensibilidade estética através do conhecimento de 

estilos, tendências, obras e outras criações visuais, revelando habilidades e 

aptidões indispensáveis à atuação profissional na sociedade, nas dimensões 

artísticas, culturais, sociais, científicas e tecnológicas, inerentes à área das 

Artes Visuais. (Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação, 

2009, p.1). 

 

Aliada ao processo criativo em artes situa-se a prática reflexiva. Esta pode ser percebida 

no decorrer de todo o pensamento e fazer artístico, desde o momento de “pesquisa”, ou 

abertura para o mundo, durante a própria atividade experimental e depois em seu processo de 

fruição. Portanto estão aliadas de modo integrado a experiência estética e a reflexão, como 

fundamentos do ensino-aprendizagem em artes. Assim encontra-se de igual maneira o foco 

no processo de reflexão pela arte, na Lei nº 9.394/96 (nova LDB) que apresenta 

apontamentos para o perfil profissional em Artes tanto na educação básica como superior 

desde 1996.  No Artigo nº 43 da Lei de Diretrizes e Bases do Ensino da Arte, consta que 

a Educação Superior tem por finalidade “I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento 

do espírito científico e do pensamento reflexivo. ” (Nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, Lei nº 9.394/96). A LDB nº 9.394/96 define tanto o bacharel quanto o licenciado 

como pesquisador no campo das artes estimulando a produção cultural e este pensamento 

reflexivo como entendimento do sujeito no mundo. A proposta que o graduando possa por 

meio de sua formação atingir “competências intelectuais que reflitam a heterogeneidade das 

demandas sociais. ” (Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação, 2009, 

p.3). Ambos os documentos caracterizam a construção de um perfil docente, compreende-se 

que este perfil pode ser definido de modo subjetivo pelo estudante através de diferentes 

possibilidades no decorrer da graduação (disciplinas obrigatórias/optativas, horas 

complementares em cursos/seminários/apresentação de trabalhos, participação em grupos de 

pesquisa/extensão/ensino, exposições e eventos culturais diversos). 

O curso de Artes Visuais, licenciatura da Universidade Federal de Pelotas/ Rio Grande 

do Sul foi reconhecido pelo Decreto de nº 81.606 de 1978. O Projeto Político Pedagógico do 
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Curso de Artes Visuais Licenciatura da UFPel foi reformulado pedagogicamente e as novas 

mudanças foram aplicadas no primeiro semestre de 2010. Consta como argumento dessa 

revisão que: “A melhoria do ensino nas escolas passa, sem dúvida, pela melhoria na formação 

de professores. ” (Projeto Político Pedagógico do Curso de Artes Visuais- Modalidade 

Licenciatura, UFPel, 2010, p.2). Assim, a constante atitude mais ativa dos estudantes durante 

sua formação colabora para um “maior domínio das ações educativas” (ibid. p.2) auxiliando 

a revisar como estas concepções do perfil docente previsto no Projeto Político Pedagógico se 

efetivam na prática. Em muitas falas dos alunos entrevistados e durante as oficinas, notam-

se questionamentos sobre a relação entre teoria e prática assim como dificuldades apontadas 

entre o que se aprende e como isto é aplicado, este trecho destaca esta situação: 

Nesse contexto, é certo que há uma enorme distância entre o perfil de 

professor que a realidade exige e o perfil que a realidade até agora criou. Essa 

circunstância implica instaurar e fortalecer processos de mudanças na 

formação do professor. Faz-se necessária uma revisão profunda dos 

diferentes aspectos que interferem nessa formação, tais como: a organização 

institucional, a estruturação dos conteúdos para que respondam as 

necessidades da atuação do professor, os processos formativos que envolvem 

aprendizagem e desenvolvimento das competências do professor, a 

vinculação entre curso de formação e as escolas de educação básica e os 

sistemas de ensino. (Projeto Político Pedagógico do Curso de Artes 

Visuais- Modalidade Licenciatura, UFPEL, 2010, p.17). 

 

Trata-se de uma abrangente ideia formativa, na qual é preciso atentar para como se 

constitui a formação e propor mudanças necessárias que influenciarão também na ação futura 

docente. Argumenta-se sobre esse mesmo ponto, a percepção do aluno a partir do seu 

processo de aprendizagem como um modo de conhecer melhor sua atuação docente:  

(...) consciência do professor sobre seu processo de aprendizagem. Isso 

possibilita ao futuro professor conhecer e reconhecer seus próprios métodos 

de pensar, utilizados para aprender, desenvolvendo a capacidade de auto-

regular a própria aprendizagem. (Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Artes Visuais- Modalidade Licenciatura, UFPEL, 2010, p.34). 

 

A perspectiva de profissional reflexivo é retomada de modo constante no documento, 

em que é traçado o sentido do termo “prático reflexivo” por Kenneth Zeichner pesquisador 

sobre a área de formação docente e desenvolvimento profissional de professores: 
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Em Zeichner (2007) está a alternativa para pensar a formação de professores 

que aponta para o professor como um prático reflexivo, um agente ativo 

responsável por seu desempenho docente, um produtor do seu saber teórico, 

prático e teórico-prático. Encontro aí as bases para falar da formação dos 

professores, da relação teoria e prática, ou seja, saber e fazer artístico. 

(Projeto Político Pedagógico do Curso de Artes Visuais- Modalidade 

Licenciatura, UFPEL, 2010, p.3). 

 

Perrenoud (2002) outro autor que aborda o conceito de “prática reflexiva”, argumenta 

que esta ao ser adquirida durante a formação inicial, permanece como saber nas ações em 

sala de aula desde que se torne parte da identidade profissional destes sujeitos. Sendo assim, 

a necessidade de estimular o processo de reflexão desde a graduação e retomá-lo também na 

formação continuada é o modo de gerar uma postura ativa desses sujeitos. O Projeto conduz 

esta noção salientando a aprendizagem reflexiva que se dá nas experiências vivenciadas na 

formação: 

 Assim, o professor que forma professores atuará como um prático reflexivo 

de sua própria experiência como um caminho seguro para a melhoria do 

ensino, da experiência com os alunos, das condições sociais do ensino, que 

influenciam o trabalho dentro da sala de aula e da própria instituição a que 

este professor pertence. (Projeto Político Pedagógico do Curso de Artes 

Visuais- Modalidade Licenciatura, UFPEL, 2010, p.31). 

 

A “prática reflexiva” é um convite a ultrapassar as meras informações e cargas de 

conteúdos que nos deparamos durante a formação, e por meio da ação transformar isto em 

saberes exercitando a capacidade crítica frente à realidade. Como toda mudança que se busca 

na educação leva tempo e para isto é necessário ajustar algumas medidas para melhor efetivar 

as concepções que estes documentos nos esclarecem. Através do diálogo, da expressão e 

manifestação de percepções é possível construir uma formação inicial mais consciente e 

autônoma. Desenvolver esta atitude é formar uma compreensão de si e do coletivo, 

assegurando-se que é por meio da própria prática como um aprendizado contínuo que se 

revelam os “saberes da experiência”. 1  

                                                           
1 Discute-se neste trecho a relação dicotômica entre a mera aquisição de informações e a experiência como fonte 

de um saber para a vida, segundo Larrosa (2002): “(...) a experiência é cada vez mais rara. Em primeiro lugar pelo 

excesso de informação. A informação não é experiência. (...) O sujeito da informação sabe muitas cosias, passe 

seu tempo buscando informação (...) com essa obsessão pela informação e pelo saber (mas saber não no sentido 

de ‘sabedoria’, mas no sentido de ‘estar informado’), o que consegue é que nada lhe aconteça. (...) gostaria de dizer 

sobre o saber de experiência é que é necessário separá-lo de saber coisas, tal como se sabe quando se tem 
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A ação reflexiva abarca o fazer artístico e pedagógico, como destaca em um dos 

objetivos específicos no perfil do Curso de Licenciatura em Artes Visuais: “Possibilitar a 

formação de um profissional prático-reflexivo na área artístico-pedagógica, capacitando para 

enfrentar os desafios da sociedade contemporânea nas atividades de ensino-aprendizagem, 

artísticas e culturais (...). ” (Projeto Político Pedagógico do Curso de Artes Visuais- 

Modalidade Licenciatura, UFPEL, 2010, p.13). O Projeto mantém como foco uma formação 

docente ligada ao fazer artístico, esta compreensão está vinculada a associação dos conteúdos 

da prática artística, saber artístico e pedagógico. Ou seja, aponta para uma formação que 

integre o perfil educacional com o sujeito de criação artística, pensando o educador em sua 

potencialidade criadora: 

No caso o Curso de Artes Visuais, modalidade Licenciatura, deve assegurar 

ao professor uma prática-teórica do saber e do fazer artístico conectada a uma 

concepção de arte e de ensino da arte na perspectiva da construção do 

conhecimento e a consistentes propostas pedagógicas e, ainda, a formação 

de um professor agente de seu próprio desenvolvimento, desempenhando um 

papel ativo na formulação tanto dos propósitos e objetivos de seu ensono 

como dos meios para atingi-los. (Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Artes Visuais- Modalidade Licenciatura, UFPEL, 2010, p.18). 

 

O texto apresenta como um dos objetivos de formação capacitar para diversas formas 

de lidar com a experiência estética, interconectando o pensamento teórico sobre arte às 

experiências com a linguagem visual para melhor condução da expressividade. É ressaltado 

que o papel central da Arte na Educação é “(...) alicerçado na teoria-prática-reflexão do 

conhecimento, na construção de uma prática discursiva através da relação ensino, pesquisa e 

extensão universitária. ” (Projeto Político Pedagógico do Curso de Artes Visuais- 

Modalidade Licenciatura, UFPEL, 2010, p.3). Tendo em vista que a ação pedagógica baseada 

na relação teoria-prática deve ser acompanhada do processo reflexivo em suas diferentes 

etapas. Tanto durante sua formação docente como em sua atividade educativa futura, neste 

sentido que o Projeto Político Pedagógico esclarece que, o discente tendo esta atitude sendo 

desenvolvida na graduação futuramente será habilitado para: "(...) produção através do 

                                                           
informação sobre as coisas (...). Depois de assistir uma aula ou a uma conferência, depois de ter lido um livro (...) 

podemos dizer que sabemos coisas que antes não sabíamos, que temos mais informação sobre alguma coisa; mas, 

ao mesmo tempo podemos dizer também que nada nos aconteceu, que nada nos tocou, que com tudo o que 

aprendemos nada nos sucedeu ou nos aconteceu. (LARROSA, 2002, p. 21) 
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trabalho com valor social, uma prática refletida na teoria que é devolvida à prática." (Projeto 

Político Pedagógico do Curso de Artes Visuais- Modalidade Licenciatura, UFPEL, 2010, 

p.10). Destaca- se como argumento a concepção que alia o ao pedagógico e surge também a 

figura do “mediador”: 

Daí este projeto propõe uma prática pedagógica reflexiva considerando que 

ela:  

- Coloca o professor como mediador do conhecimento e o professor-artista 

como agente de construção do saber e do fazer artístico; 

- Evidencia o professor que tem consciência das finalidades da educação da 

arte e seu ensino, de suas relações com a sociedade e dos meios necessários 

para realização do seu ensino. Ele é professor sem deixar de ser artista; 

(Projeto Político Pedagógico do Curso de Artes Visuais- Modalidade 

Licenciatura, UFPEL, 2010, p.31). 

 

Da mesma forma dentre os aspectos levantados para “Competências e habilidades” as 

DCN’s (2008) apontam para que o profissional possa “V - estimular criações visuais e sua 

divulgação como manifestação do potencial artístico, objetivando o aprimoramento da 

sensibilidade estética dos diversos atores sociais. ” (Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Graduação, 2008, p.5).  Desse modo, percebe-se que a formação curricular que o 

acadêmico se propõe reflete diretamente em sua prática como educador, pois é a articulação 

para um saber integral. As experiências que irão definir a graduação influem diretamente na 

forma como a arte é compreendida nas escolas e espaços educativos não formais.  

Levantar estas questões e discutir sobre estas concepções de ensino auxilia no processo 

de compreensão destes indivíduos e do aspecto coletivo em diferentes níveis (Curso de Artes 

Visuais da UFPel, o Ensino da arte no Ensino Superior no Brasil e o significado da Ensino da 

Arte). A relevância de pontuar estes pensamentos baseados nos regimentos é possibilitar ao 

discente perceber-se enquanto um profissional mais atento para as finalidades do ensino da arte 

e capacitado para pensar sua unicidade com a sociedade e sobre os meios que são fundamentais 

para a efetivação destas mudanças.  

Desenvolvimento de uma Prática Reflexiva 
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Na primeira etapa da pesquisa, o público-alvo foram os acadêmicos do último semestre 

do Curso de Artes Visuais do ano de 2016. O grupo no decorrer das oficinas foi modificando, 

pois era totalmente livre a participação e as atividades eram abertas aos alunos interessados. 

Foram ao total sete encontros, cada um com duração de uma hora depois das aulas de Projeto 

em Artes II e o número de participantes variou de doze a cinco. A escolha deste grupo baseia-

se em alguns motivos: estes alunos logo estarão atuando no mercado de trabalho, no final do 

Curso os alunos podem relatar mais experiências obtidas durante a formação, assim como tem 

necessidade de dialogar sobre as pesquisas que estão estudando para seu Trabalho de Conclusão 

de Curso, além disso, a realização do meu estágio docente do Programa de Pós- Graduação com 

a turma matriculada na disciplina de Projeto em Artes II (TCC) cujos alunos tem maior 

envolvimento com a pesquisa em arte-educação gerou neles maior interesse em participar das 

discussões do Projeto. Durante as atividades os estudantes tiveram oportunidade para se 

expressar de diversas formas tanto por meio das conversas coletivas quanto pelo fazer artístico 

(escrito, audiovisual, relato falado, desenho, fotografia) sobre suas percepções em relação a sua 

formação enquanto futuro arte-educador. Um momento de diálogo para repensar práticas 

docentes do Curso, descobrir conceitos referentes à área de estudo, pensar sobre o perfil 

profissional que buscam, adquirir conhecimento sobre o Projeto Político Pedagógico que os 

guia, esclarecer dúvidas, apresentar descontentamentos, ver os aspectos positivos da formação, 

buscar referências sobre os assuntos discutidos, repensar a formação que tiveram e como 

poderia ser melhorada.... Juntamente com as conversas foram desenvolvidos os trabalhos 

artísticos dos alunos relacionados ao tema da formação docente. 

Na segunda etapa do Projeto em que se deu a exposição, objetivou-se por integrar ao 

grupo de modo abrangente outros acadêmicos em formação, assim como os atuais docentes do 

Curso de Artes Visuais Licenciatura da UFPel. A exposição foi realizada no corredor do 

segundo andar do Centro de Artes (prédio em que o grupo tem as aulas), durante o período de 

09 de março a 16 de março de 2017, as atividades de mediação acabaram envolvendo a 

participação de outros sujeitos para construção de novos trabalhos e diálogos sobre o tema. A 

escolha deste espaço se dá pela circulação tanto dos futuros arte-educadores como dos atuais 

arte-educadores que os formam no Curso. Através de obras propositivas e da interação do 

público com a exposição, busca-se ativar novas reflexões sobre o tema advindas dos alunos e 
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dos docentes, de modo a enriquecer o Projeto e gerar mais percepções. Sendo planejado no 

decorrer da exposição atividades mediativas aos novos integrantes que se demonstraram 

dispostos a esses momentos de conversas e trocas. 

  As atividades partiram do pressuposto de gerar momentos de criação e de 

pensamento subjetivo. Desse modo, busquei investigar a forma como os alunos tinham 

percebido sua formação, os pensamentos que guardavam sobre o Curso, as dificuldades de 

tratar sobre o Ensino Superior em Artes Visuais, levando em conta aspectos pessoais e o 

contexto em que estavam inseridos. Ao mesmo tempo que conseguem expressar seus 

pensamentos e sentimentos sobre o tema, os alunos acabam entendendo o contexto de modo 

mais ampliado, através do contato com outras reflexões. Essa diversidade de pontos de vistas 

enriquece a compreensão que eles têm de si e do Curso que os formou. Trata-se da reflexão 

na formação inicial, como fundamento para a futura atuação no mercado de trabalho, como 

define Perrenoud (2002) “A formação de principiantes tem a ver, acima de tudo, com a 

formação de pessoas capazes de evoluir, de aprender, de acordo com a experiência, refletindo 

sobre o que gostariam de fazer, sobre o que realmente fizeram e sobre os resultados de tudo 

isso. ” (PERRENOUD, 2002, p.17). Através do diálogo e da própria atividade criativa que se 

dá com por meio da arte, é possível desenvolver o processo reflexivo não só dos alunos que 

trabalharam no grupo como também daqueles que circularam pela exposição tendo contato 

com a perspectiva da produção artística no viés da licenciatura. Como experiência de expor 

para o grupo de modo geral foi um processo muito significativo.  

 

Considerações Finais 

A relevância de pontuar estes pensamentos baseados nos regimentos é possibilitar 

ao discente perceber-se enquanto um profissional mais atento para as finalidades do Ensino 

da Arte e capacitado para pensar sua unicidade com a sociedade e sobre os meios que são 

fundamentais para a efetivação destas mudanças. Através da análise dos depoimentos dos 

participantes do projeto observa-se que o objetivo principal da pesquisa, de gerar a reflexão 

através da experiência estética, foi alcançado com êxito através destas ações. Refletir sobre 

a ação de se formar ou mesmo sobre a ação de formar alguém é como, o próprio sentido da 

palavra diz, dobrar-se ou flexionar-se sobre sua própria subjetividade ou tudo aquilo que o 
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constituiu até o momento enquanto futuro educador. Por meio da prática artística 

proporcionada pelo pensar reflexivo e geradora de novas reflexões, é possível perceber que 

o grupo construiu novos significados e sentidos para as vivências obtidas durante a 

graduação. Trata-se de um movimento crítico e de um posicionamento mais atento. 
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