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RESUMO 
Este artigo, tem como objetivo relatar uma experiência desenvolvida no PIBID (Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) Artes 2, denominado “compreendendo a arte 
e a cultura do litoral do paraná por meio das diferentes linguagens: artes visuais, música e 
literatura” da UFPR Setor Litoral, realizada no Complexo Educacional Escola Municipal 
Francisco dos Santos Júnior, no município de Matinhos, entre janeiro e outubro de 2017. A 
turma na qual as atividades foram desenvolvidas foi a do 3. ano E do Ensino Fundamental, 
com 23 alunos entre 7 e 10 anos. Este PIBID está vinculado a Câmara do Curso de 
Licenciatura em Artes, da UFPR, Setor Litoral e ao Programa de Extensão “O Mundo Mágico 
da Leitura”, UFPR, PROEC 108/12. Os principais objetivos das atividades aqui apresentadas 

foram: Estimular o gosto pela leitura, por meio da contação de estórias histórias. Apontar as 
diferenças conceituais entre Estórias e Histórias; Apresentar estórias e histórias do 
litoral do Paraná, principalmente através de contos e lendas da região; Produzir 
trabalhos na área das artes visuais; Produzir conhecimento sobre diferentes técnicas 
de artes; Estimular o trabalho em grupo, a cooperação e a relação Interpessoal das crianças. 

Esta pesquisa se fundamentou teoricamente principalmente, em autores brasileiros da área 
da educação em arte, entre os quais estão: Martins (1998), Ferraz (1993), Ferraz e Fusari 
(2001), Buoro (2002), Ana Mae Barbosa (2010); recorrendo também a materiais bibliográficos 
sobre folclore do litoral do Paraná. 
Palavras-chave: PIBID Artes 2. UFPR Litoral. Arte. Folclore. Contos e lendas. Matinhos, 
Paraná. 
 

ABSTRACT 
This article aims to report on an experience developed in PIBID (Institutional Program of 
Initiatives for Teaching) Arts 2, entitled "understanding the art and culture of the coast of parana 
through different languages: visual arts, music and literature" of the UFPR Setor Litoral, held in 
the Educational Complex Municipal School Francisco dos Santos Júnior, in the municipality of 
Matinhos, between January and October 2017. The class in which the activities were developed 
was the 3rd year and the Elementary School, with 23 students between 7 and 10 years. This 
PIBID is linked to the Chamber of the Degree in Arts, UFPR, Coastal Sector and the Extension 
Program "The Magic World of Reading", UFPR, PROEC 108/12. The main objectives of the 
activities presented here were: To stimulate the taste for reading, by means of story telling. To 
point out the conceptual differences between Stories and Stories; To present stories and stories 
of the coast of Paraná, mainly through tales and legends of the region; Produce works in the 
area of the visual arts; Produce knowledge about different arts techniques; Encourage group 
work, cooperation and the interpersonal relationship of children. This research was theoretically 
based mainly on Brazilian authors in the area of art education, among which are: Martins 
(1998), Ferraz (1993), Ferraz and Fusari (2001), Buoro (2002), Ana Mae Barbosa (2010) ; also 
using bibliographic materials on folklore of the coast of Paraná. 
Keywords: PIBID Arts 2. UFPR Litoral. Art. Folklore. Tales and legends. Matinhos, Paraná. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este relato tem como objetivo apresentar as experiências vivenciadas no 

Projeto PIBID1/Artes 2, desenvolvido a partir do Curso de Licenciatura em Artes da 

UFPR, Setor Litoral, Matinhos, Paraná. Dialoga e reflete, ao mesmo tempo, com as 

propostas do PPP (Projeto Político Pedagógico) da UFPR/Litoral e com o PPC (Projeto 

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Artes), desta mesma instituição de ensino 

superior. 

O PIBID/Artes 2 se denomina: “Compreendendo a cultura e a arte do litoral do 

Paraná, por meio das diferentes linguagens: Artes Visuais, Música e Literatura”. Este 

projeto teve início em maio de 2015 e suas atividades são realizadas no Complexo 

Educacional Escola Municipal Francisco dos Santos Jr. e na Escola Estadual Tereza 

da Silva Ramos. É coordenado pela Professora Dra Luciana Ferreira e supervisionado 

pelas Professoras Gicelli Petrini da Silva Brunkhorst e Gleisse Vanessa Garcia (alunas 

egressas do Curso de Licenciatura em Artes da UFPR, Setor Litoral, das turmas 2008 

e 2009). 

Este PIBID se justifica num momento em que apesar de todas as tentativas 

realizadas, especialmente na última década, de efetivamente melhorar a educação 

pública brasileira, percebe-se que ainda existem complexas lacunas a serem 

preenchidas. Neste cenário argumenta-se fortemente sobre a importância de 

                                                 
1 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) da UFPR Setor Litoral -PIBID é um 

programa federal é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores 
para a educação básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos 
de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com 
escolas de educação básica da rede pública de ensino. Os projetos devem promover a inserção dos 
estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que 
desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um 
professor da escola. (PORTAL MEC, 2017). 
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disciplinas como Artes e Educação Física na geração de estudantes/cidadãos mais 

conscientes, livres, reflexivos e de atitude (FERREIRA e GIORDANI, 2016). 

Os objetivos propostos por este projeto/PIBID são: Capacitar os graduandos 

participantes do projeto no estudo sobre a construção do conhecimento humano e 

sobre os métodos e metodologias do ensino-aprendizagem da Arte; Aprofundar e 

divulgar o conhecimento da cultura e da arte produzida e vivida no litoral do Paraná; 

Transmitir estes conhecimentos a partir de processos criativos que estejam calcados 

nas linguagens artísticas, na ludicidade2 e na interdisciplinaridade3 que possa ser 

realizada a partir delas; Apoiar o planejamento educacional das escolas parceiras do 

projeto no desenvolvimento de estratégias cognitivas e artísticas que levem ao 

desenvolvimento da leitura das diferentes linguagens e da compreensão de mundo; 

Sensibilizar os profissionais da área da educação para o trabalho pedagógico ligado a 

métodos e metodologias (principalmente a da Abordagem Triangular4) encontradas 

nas diferentes áreas do conhecimento e de forma interdisciplinar e; Articular a 

integração Universidade e Escola pública, fortalecendo as relações institucionais 

(FERREIRA e GIORDANI, 2016). 

Este projeto/PIBID entende que a apreensão de todas as linguagens (verbais e 

não-verbais) sejam de vital importância para o processo de ensino-aprendizagem e 

que, estabelecer diálogos entre as diferentes formas de expressão promove uma 

intensificação nas respostas cognitivas dos educandos. Este projeto/PIBID encontra-

se vinculado a Câmara do Curso de Licenciatura em Artes, da UFPR/Setor Litoral, e 

                                                 
2 Ludicidade: A palavra lúdico provém do latim Ludus, que significa jogo, divertimento, gracejo, 
escola. Este brincar também se relaciona à conduta daquele que joga, que brinca e se diverte. Por sua 
vez, a função educativa do jogo oportuniza a aprendizagem do indivíduo: seu saber, seu conhecimento 
e sua compreensão de mundo (SILVA, 2002). 
3 Interdisciplinaridade: A palavra interdisciplinar é formada pela união do prefixo "inter", que 
exprime a ideia de "dentro", "entre", "em meio"; com a palavra "disciplinar", que tem um sentido 
pedagógico de instruir nas regras e preceitos de alguma arte (FAZENDA 2003). 
4  O processo da Abordagem Triangular[1] teve início na década de 1980 e foi sistematizada no 
período de 1987/1993 no Museu de Arte Contemporânea (MAC) da USP. Essa proposta surge da 
necessidade de uma prática de ensino pós-moderno de arte e da procura de uma alternativa para prática 
de livre expressão do ensino moderno de arte que já não corresponde as inúmeras tendências e 
aspectos da realidade contemporânea. A Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa é hoje a principal 
referência do ensino da arte no Brasil. Essa proposta procura englobar vários pontos de 
ensino/aprendizagem ao mesmo tempo, entre os principais estão: leitura da imagem, objeto ou campo 
de sentido da arte (análise, interpretação e julgamento), contextualização e prática artística (o fazer) 
(BARBOSA, 2010). 
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também ao Programa de Extensão “O Mundo Mágico da Leitura/UFPR Setor Litoral, 

PROEC 108/12 – parcerias essenciais e indispensáveis para trabalhar de maneira 

aprofundada com as linguagens verbais e não-verbais concomitantemente 

(FERREIRA e GIORDANI, 2016). 

A metodologia utilizada por este projeto/PIBID segue os seguintes passos: os 

graduandos/bolsistas deste PIBID trabalham em grupos compostos por 3 ou 4 pessoas 

que se dividem entre turmas do Ensino Fundamental. Preliminarmente são realizadas 

pesquisas quantitativa/qualitativa para verificar qual o conhecimento já adquirido pelas 

crianças e adolescentes (das escolas participantes) sobre a arte e a cultura produzidas 

no litoral do Paraná. Numa segunda etapa, os bolsistas passam a elaborar planos de 

aula que, além de priorizar os objetivos propostos, consigam entrelaçar o 

conhecimento, o lúdico e o prazer da criação artística – é importante salientar que os 

graduandos podem trabalhar livremente suas propostas pedagógicas. Semanalmente 

cada bolsista faz, individualmente, um relatório sobre o andamento de seu processo 

pessoal e coletivo. Ao final de cada semestre nova verificação qualitativa/quantitativa 

é realizada, agora com a intenção de averiguar os resultados obtidos. (FERREIRA e 

GIORDANI, 2016). 

Todo final de ano, são apresentadas nas escolas participantes, uma 

exposição/mostra com toda produção realizada pelos participantes deste PIBID. Ao 

mesmo tempo são realizadas também reuniões entre os integrantes do PIBID 

(coordenador, supervisores e bolsistas) na qual são discutidos os processos e os 

resultados e, são analisados os pontos positivos e negativos das propostas 

apresentadas. Nesse momento, os bolsistas apresentam, uns para os outros, como 

foram idealizados seus planos de aulas e como foram organizadas as propostas e 

metodologias. Este é, portanto, um momento de discussão dos resultados obtidos. Os 

resultados podem ser entendidos e visualizados em duas instâncias.  

Primeiramente, na formação dos graduandos: o PIBID passa a ser 

compreendido como essencial para a formação docente, pois é nítido que promove o 

contato prolongado dos graduandos com a escola, propiciando a experiência 

pedagógica completa e a possibilidade de trabalhar com a interdisciplinaridade entre 

as linguagens verbais e não verbais – o que promove uma formação mais holística dos 
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acadêmicos. Em segundo lugar, os resultados se apresentam nas respostas advindas 

dos estudantes da Rede Pública que participam das atividades com os bolsistas. A 

participação ativa destes estudantes e os resultados encontrados nos trabalhos e nas 

produções artísticas são profundamente motivadoras para a continuidade do processo 

(FERREIRA e GIORDANI, 2016). 

Por outro lado, existe uma resposta positiva também por parte dos discentes da 

Rede Pública (daquelas cujas turmas de estudantes participam deste PIBID). Eles 

afirmam que é nítido o envolvimento dos estudantes com as propostas do PIBID e que 

eles observam ganhos na aprendizagem dos mesmos. Os professores constatam, por 

outro lado, que a presença dos acadêmicos no espaço escola, gera aprendizado não 

apenas para os estudantes, mas também para eles próprios uma vez que apreendem 

sobre abordagens diferenciadas e se sentem incluídos no processo como um todo. 

(FERREIRA e GIORDANI, 2016). 

Este projeto/PIBID fundamenta teoricamente suas ações, principalmente, nos 

reconhecidos autores brasileiros da área da educação em arte, entre os quais estão: 

Martins (1998), Ferraz (1993), Ferraz e Fusari (2001), Buoro (2002), Ana Mae Barbosa 

(2010). Desta forma, é possível concluir que este PIBID parte de duas premissas 

básicas: a da arte como área do conhecimento, com epistemologia e características 

próprias e também de que; parte da interação com a área da arte deve acontecer a 

partir das experiências do conhecer, do fazer e do fruir. Por outro lado, é possível 

concluir também que este projeto/PIBID tem como propósito ser, acima de tudo, um 

espaço para a experimentação, produção, fruição, reflexão e difusão das diferentes 

expressões artísticas, especialmente aquelas que são produzidas sobre/na região do 

Litoral do Paraná (FERREIRA e GIORDANI, 2016). 

 

2 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO /ARTES 2 NAS ESCOLAS 

 

 Muitos estudantes do Curso de Licenciatura já atuaram como bolsistas neste 

PIBID. Atualmente 18 bolsistas pertencem a esta equipe: Angélica Tavares de Souza, 

Jonathan Werf Weiss, Giórgia Azeredo, Daniele Parreira, Marina Schiva, Priscila 

Fernanda Franco, Talissa Natana da Maia, Vinícius Eduardo Mesquita, Ariani Alencar 
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João, Ingrid dos Santos, Josiane Pereira, Sheron Nunes Machado, Silvana Pampuch, 

Ana Carla Machnick, Luana Letícia Silveira Machado, André José Alves, Affonso José 

Guimarães e Débora Brancaglião. As Escolas participantes são: o Complexo 

Educacional Escola Municipal Francisco dos Santos Júnior, sob supervisão de Gicelli 

Petrini da Silva Brunkhorst e Escola Estadual Tereza da Silva Ramos; sob supervisão 

de Gleisse Vanessa Garca. 

 Como já foi ditto, este PIBID está vinculado a Câmara do Curso de Licenciatura 

em Artes, da UFPR, Setor Litoral, ao Programa de Extensão “O Mundo Mágico da 

Leitura”. Estes vínculos e parcerias são essenciais para que se possa trabalhar de 

maneira aprofundada com as linguagens verbais e não verbais concomitantemente. 

As linguagens verbais e não verbais são sistemas simbólicos – elas 

estabelecem o lugar de cada um de nós no mundo. Quanto mais nos apropriamos, 

entendemos, organizamos e refletimos sobre elas, mais possibilidades temos de 

conhecer a nós mesmos, aos outros e ao mundo em que vivemos. Para nos 

apropriarmos destas diferentes linguagens, para que possamos interpretá-las e 

entender seus diferentes sentidos precisamos aprender a lê-las e a operar seus signos. 

Somente desta forma, poderemos entender a humanidade e suas diferentes culturas. 

Isto porque as linguagens são simbólicas e porque somos seres simbólicos e portanto, 

nosso aprofundamento na realidade é mediado pelas linguagens verbais e não verbais, 

ou seja, atuamos no mundo, lendo e produzindo linguagens. (FERREIRA e GIORDANI, 

2016). 

As atividades deste PIBID acontecem nas escolas de segundas à sextas-feiras 

e os grupos de bolsistas se dividem entre as duas escolas participantes do projeto e 

em grupos de dois a quatro bolsistas por sala de aula, atuando em turmas do ensino 

fundamental e médio (somente no contra-turno, na modalidade ensino não formal)5. 

No ensino formal, as atividades acontecem no horário de aula dos estudantes das 

escolas participantes com a presença do professor titular e com orientação da 

supervisora do PIBID na escolar. No horário contra-turno as oficinas acontecem numa 

                                                 
5  Desde agosto de 2017, este projeto PIBID passou a atuar na Escola Estadual Tereza da Silva 
Ramos, no ensino não formal, em horário contra-turno, com oficinas de entalhe em madeira, artesanato 
e pintura mural. 
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sala cedida pela escolar e reformada pelos participantes deste projeto. 

 Todos os bolsistas devem entregar relatórios mensais de suas ações 

analisando seus processos individuais e coletivos. Semestralmente os grupos de 

bolsistas apresentam, uns para os outros, sua metodologia de trabalho e os resultados 

alcançados e anualmente são apresentadas mostras e exposições para toda a 

comunidade escolar. Os bolsista devem documentar todas as suas ações para 

alimentar o sistema PIBID da internet (http://ufpr.sistemaspibid.com.br/sig/users/sign_in). 

  Todos os planos de aula, elaborados pelos grupos, são apresentados aos 

supervisores e ao coordenador. Os grupos de bolsistas podem trabalhar livremente 

suas propostas pedagógicas (práticas e teóricas) desde que sejam alcançados os 

objetivos propostos pelo projeto. O conhecimento, o lúdico e o prazer da criação 

artística devem estar presentes em todos os processos propostos. 

 

3 OS DESAFIOS E OPORTUNIDADES DE SER UM BOLSISTA PIBID 

 

A UFPR, Setor Litoral está localizada no município de Matinhos, Litoral do 

Paraná. Seu Projeto Político-Pedagógico deseja superar os pressupostos da 

modernidade e lançar-se na construção de um projeto educacional inovador e 

emancipatório. Para tanto, toma como princípio a reflexão acerca da realidade 

concreta do lugar como fonte primeira para, em diálogo com o conhecimento 

sistematizado, tecer a organização curricular e o desenvolvimento de projetos que 

envolvam alunos, professores e a comunidade (PPP UFPR SETOR LITORAL, 2017). 

O PPP da UFPR Setor Litoral articula seu currículo em três grandes fases: 

FASE 1 – Conhecer e Compreender; FASE 2 – Compreender e  Propor e FASE 3 – 

Propor e Agir. Essas fases são desenvolvidas por sua vez dentro de um “tripé” que 

dialeticamente constitui e organiza todos os cursos, são eles: Os Projetos de 

Aprendizagem, as Interações Culturais e Humanísticas e os Fundamentos Teórico-

práticos (PPP UFPR SETOR LITORAL, 2017). 

O Curso de Licenciatura em Artes, da UFPR, Setor Litoral, da mesma forma, 

visa atender a demanda de profissionais licenciados em Artes para atuar 

preferencialmente na educação pública do Litoral do Paraná e do Vale do Ribeira. A 

http://ufpr.sistemaspibid.com.br/sig/users/sign_in
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proposta deste curso mantém seu compromisso com o desenvolvimento sustentável 

da região ao propor uma Licenciatura em Artes que privilegia uma formação integral e 

humanitária interdisciplinar, multi e pluricultural e ao mesmo tempo inserida nas 

inovadoras tendências pedagógicas. (PPC ARTES, 2017). 

A legislação brasileira (Lei 9.394/96 - Prática de Ensino) impõe a todas as 

licenciaturas que sejam realizadas 420 horas de estágio obrigatório. Os estágios, são 

indispensáveis na formação dos futuros docentes. Ele apresenta a prática em sala de 

aula e possibilita a relação entre a teoria e a prática da profissão docente. Ele é uma 

prática de aprendizado por meio do exercício prático sendo uma das etapas mais 

importantes da vida acadêmica dos estudantes das diferentes licenciaturas. 

Muitos estudantes do Curso de Licenciatura em Artes, além da obrigatoriedade 

de participação no estágio, têm também a opção de se preparar profissionalmente 

participando dos Projetos PIBID. Atualmente fazem parte do Curso de Licenciatura em 

Artes 2 Projetos PIBID: PIBID/Arte 1 – Teatro e PIBID/Arte 2 – Artes Visuais. Ambos 

têm como objetivo levar os conhecimentos e as práticas da arte para as escolas 

parceiras. 

Durante os 04 anos de curso de licenciatura, refletimos muito sobre a educação 

brasileira, em seus diversos aspectos, sejam eles positivos ou negativos. Quando, 

enquanto estudantes e como estagiários, estamos na linha de frente, no interior das 

salas de aula, podemos entender como a arte-educação pode e deve ser 

interdisciplinar. A arte favorece a troca de experiências, as diferentes experimentações, 

as subjetividades, a alegria, a criatividade, entre tantos outros processos de 

aprendizagem a partir do lúdico e do prazer da criação. 

O estágio, seja o obrigatório, seja aquele desenvolvido no interior de projetos 

como o PIBID, preparam os futuros educadores para o cotidiano de um professor, para 

os desafios da profissão, para o espaço da escola, da sala de aula, para a ação 

pedagógica. Os objetivos deste programa federal (PIBID) são: incentivar a formação 

de docentes em nível superior para a educação básica; contribuir para a valorização 

do magistério; levar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica; 

inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 
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proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar 

que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-

aprendizagem; incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 

professores como cooformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas 

nos processos de formação inicial para o magistério; e contribuir para a articulação 

entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das 

ações acadêmicas nos cursos de licenciatura (CAPESPIBID, 2017). 

É preciso frisar que o PIBID apresenta desafios muito superiores aos do estágio 

obrigatório, em vários sentidos: tempo de atuação. O PIBID é de longa duração. 

Realizei mais de 600 horas de estágio em dois anos e meio, 80% horas em sala de 

aula, e 20% de reuniões de planejamento com colegas e professores. Acompanhamos 

a mesma turma na escola por todo o ano letivo, podendo assim verificar pessoalmente 

o desenvolvimento dos alunos de maneira mais aprofundada do que no estágio 

obrigatório, que conta 420 horas ao longo de 4 anos da formação acadêmica, porém 

é limitado a módulos de 80 horas sendo 40 apenas em campo (40 horas na escola e 

40 horas aulas presenciais na UFPR) para aplicar uma aula de uma linguagem 

específica da arte. O PIBID proporciona, por suas características de seleção de 

bolsistas, graduandos em várias etapas da formação acadêmica. Estes estudantes 

tem a possibilidade constante de experimentar, desenvolver e avaliar diferentes 

atividades e de ter um grupo de profissionais  que os apoia em todos os momentos.  

 

4 RELATO DE UMA EXPERIENCIA: LENDAS E CONTOS DO LITORAL DO 

PARANÁ: ATIVIDADE REALIZADA PELOS BOLSISTAS PIBID/ARTE 2, NO 

COMPLEXO EDUCACIONAL DE MATINHOS, PARANÁ, NO ANO DE 2017 

 

 A seguir, são apresentados os processos e os resultados de uma das atividades 

realizadas no programa PIBID/ARTES 2. Esta atividade aconteceu no período de 

março a abril do ano de 2017 e foi planejada (APÊNDICE 1) e executada pelo autor 

deste artigo com a ajuda das bolsistas Daniele Parreira e Ingrid Emanuele dos Santos. 

Esta atividade foi aplicada na turma do 3. Ano E, do Ensino Fundamental, do Complexo 
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Educacional Escola Municipal Francisco dos Santos Jr., composta por 25 estudantes 

do 3º ano, com idades entre 7 e 10 anos 

 Os objetivos desta atividade foram: Apresentar diferentes lendas e contos do 

litoral do Paraná”; produzir contos que apresentassem características da região e da 

cultura do Litoral paranaense; produzir ilustrações sobre as lendas e contos criados; 

discutir, ao final do processo, o tema apresentado. 

 

4.1 ATIVIDADE 1: 14 DE MARÇO DE 2017 

 Iniciamos as aulas analisadas em março de 2017 às 16 horas, momento em 

que fomos apresentados à professora regente e aos 25 estudantes do 3º ano E. É uma 

sala de aula “comum”: fileiras de cadeiras lado a lado, alunos voltados para o quadro-

negro, cartazes grudados nas paredes. A professora regente prontamente nos 

informou que essa era uma turma “muito difícil” de se trabalhar em grupo, e que por 

este motivo todas as atividades programadas deveriam ser feitas de forma individual. 

Alegou também que os alunos tinham muita “dificuldade” para aprender e que muitos 

possuíam “problemas psicológicos”. Nos informou que na turma havia alunos do PAC 

(Programa de Atendimento a Criança) e por fim “desabafou” conosco que em um mês 

perdeu 10 kg tamanho o “stress” diário. 

 Demos início as nossas atividades aplicando um questionário para conhecer a 

turma e obter informações como: nome, idade, local de nascimento e qual a linguagem 

de artes que preferiam. Descobrimos que 80% deles eram naturais de Matinhos e que 

davam preferência para as artes visuais, seguidas da música. Apenas um aluno 

escolheu dança e nenhum deles optou pelo teatro. Ao questionarmos se conheciam a 

cultura da cidade onde moram, como contos, lendas ou histórias/estórias, disseram 

que não. Explicamos então que estórias podem ser contos de fadas e que lendas são 

em sua maioria estórias inventadas para explicar diversas coisas que não eram 

entendidas pelos povos antigos. Explicamos que histórias são acontecimentos reais 

como, por exemplo, a História do Descobrimento do Brasil, e que viemos para 

apresentar-lhes contos, lendas e histórias/estórias do litoral do Paraná. 
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Em seguida passamos a questionar, refletir, conversar e brincar com eles sobre 

as noções de continente, país, oceano, mata atlântica. Mostramos mapas, fotos e 

desenhos. A partir destas primeiras noções pedimos que desenhassem, utilizando 

lápis de cor, a casa onde moravam e as pessoas que moravam com eles nessa casa, 

inclusive os animais de estimação – uma das estudantes a única aluna de 7 anos 

(provavelmente tenha confundido a explicação do exercício com a explicação sobre o 

litoral pois fez um desenho de praia – que a princípio não estava errado uma vez que 

ela mora no litoral, mas ao explicar individualmente ela retornou ao que foi solicitado. 

Objetivos alcançados: conhecemos a professora e os estudantes, observamos o local 

onde permaneceríamos ao longo do ano e colhemos informações importantes para 

melhor direcionarmos nossos futuros encontros. 

 

 

Figura 1: Atividade 1 
Fonte: O autor, 2017 

 

 

Figura 2: Atividade 1 
Fonte: O autor, 2017 

 

4.2 ATIVIDADE 2: 21 DE MARÇO DE 2017 

Recuperamos a explicação sobre litoral paranaense. Iniciamos também a leitura 

do conto da “Gralha azul” (ANEXO 2). Este conto trata de questões ambientais e 

indígenas, trata da colonização, sustentabilidade e ecologia de forma muito poética e 

“espiritual”. Explicamos que este conto é uma estória. Iniciamos então uma atividade 

de ilustração em sulfite com lápis de cor e canetinha. Orientamos que se desejassem 

poderiam criar uma história em quadrinhos com diálogos. Como eles começaram a 

demostrar pressa para entregar a atividade, foi-lhes dito que poderiam representar o 
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maior número de informações possíveis em suas ilustrações. Para isso novamente 

resumimos a lenda destacando acontecimentos como: o barulho feito pelo lenhador, a 

voz ouvida pela gralha, entre outros aspectos. Estimulando-os a criar uma expressão 

gráfica para os sons. Surgiram riscos, estrelas, rostos, bocas, falas. Total de 23 

atividades entregues. Iniciamos também a confecção de capas para um portfólio com 

os alunos – nele deveria constar nome completo e o nome da escolar, sala e o título 

do projeto PIBID. Aproveitamos para novamente expor os objetivos do PIBID Artes 2 

sobre o Litoral. Ao terminarmos esta atividade fizemos a leitura do conto “Mais perdido 

que cachorro em mudança” (ANEXO 2), de Guaratuba. Este conto trata de um fato 

que aconteceu realmente – portanto uma história. Usamos ele em paralelo ao da 

“Gralha Azul” para contextualizar a diferença entre História e Estória (utilizei o conceito 

de história e estória contidos no dicionário Aurélio). 

 

Figura 3: Atividade 2 
Fonte: O autor, 2017 

 

Figura 4: Atividade 2 
Fonte: O autor, 2017 
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Objetivos alcançados: Apresentação do que é litoral; Diferenciação entre os conceitos 

de História e Estória; Conhecimento sobre a lenda da “Gralha Azul” e da história do 

“Cachorro de Guaratuba”; Produção de ilustrações com diferentes materiais. 

4.3 ATIVIDADE 3: 28 DE MARÇO DE 2017 

 Iniciamos a aula contando a lenda “Saga da Caetana” (ANEXO 3) que relata a 

aventura de uma professora chamada Caetana, no século XIX. Ao terminarmos, 

passamos para uma atividade de representação na folha A4 para ser colorida com 

massinha de modelar. Para tal atividade, cada aluno recebeu quatro pedaços 

pequenos de massinha. Deveriam fazer trocas dos pequenos pedaços entre eles para 

obterem mais cores. Observação: a atividade consistia em desenhar com lápis e cobrir 

com massinha. As crianças realizaram as trocas sem maiores problemas conseguindo 

um bom número de cores em cada ilustração. 

 

Figura 5: Atividade 3 
Fonte: O autor, 2017 

 

Figura 6: Atividade 3 
Fonte: O autor, 2017 

 

Objetivos alcançados: Apresentação do conto “ A saga da Caetana”; Diferenciação 

dos conceitos de história e estória; Aprendizado de uma nova técnica de ilustração; 

 

4.4 ATIVIDADE4: 04 ABRIL DE 2017 

 Retomamos, relembrando aspectos da cultura do litoral do Paraná. Após breve 
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explanação passamos para atividade, dividindo os estudantes em grupos. Obtivemos 

sucesso na divisão e no trabalho em grupos dentro da turma. Elas passaram a 

trabalhar bem em grupos, inclusive na divisão dos recursos disponíveis para a 

produção das diferentes atividades. Ao mesmo tempo aprofundaram as relações entre 

si. Cada grupo ficou com 5 integrantes. A atividade proposta foi, pintura com pincel e 

tinta guache e utilização de papel, conchas, gravetos, folhas, pedrinhas (todos 

materiais leves) para fixação com cola branca. A ideia era criar uma “espécie” de 

ilustração com relevos “3D”. O suporte para esta atividade foram isopores medindo 

1,00x0,50. Os alunos foram incentivados a criar o ambiente litorâneo com moradores, 

vegetação e construções. Eles poderiam se inspirar nas lendas e contos já trabalhados. 

Esta foi a última aula oferecida para eles sob este tema. Enquanto conversávamos, 

perguntamos aos estudantes sobre o que haviam aprendido sobre lenda e contos do 

Litoral do Paraná. Todas as crianças conseguiram elaborar respostas que abordaram 

todo o conhecimento adquirido. 

 

 
Figura 7: Atividade 4 
Fonte: O autor, 2017 

 
Figura 8: Atividade 4 
Fonte: O autor, 2017 
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Figura 9: Atividade 4 
Fonte: O autor, 2017 

 
Figura10: Atividade 4 
Fonte: O autor, 2017 

 

 Objetivos alcançados: Trabalhar plasticamente os temas discutidos nas aulas 

anteriores; estimular o trabalho em grupo; produzir representação gráfica do litoral em 

maquetes. 

 

4.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Ao iniciarmos estas atividades aproximadamente 90% das crianças do 3. ano E 

desconheciam completamente qualquer tipo de aspecto sobre o litoral do Paraná. 

Fossem eles ligados a cultura, a arte, ao artesanato ou à culinária, entre outros. 

Descobrimos inclusive que, apesar de morarem no litoral, muitos sequer utilizam a 

praia e o mar para lazer, 4 alunos disseram que acompanhavam os pais quando estes 

trabalhavam na areia como vendedores. Mas estas informações já não eram mais 

novidades para nós. Em todas as turmas que entramos desde 2015 (início do Projeto 

PIBID) este tem sido o cenário encontrado. 

Por outro lado, sempre tivemos que lidar com alguns outros aspectos negativos 

encontrados geralmente nas salas de aula. Por exemplo: professores desestimulados 

e “estressados” pelo dia-a-dia de sala de aula; estudantes extremamente ativos o que 

gera quase sempre indisciplina demasiada; casos de maus tratos em lares com 

problemas familiares. 

Mas ao mesmo tempo encontramos muitos aspectos positivos, como: o 
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entusiasmo dos alunos para as atividades propostas por nós; a aceitação e 

cumplicidade dos professores da escola. A liberdade de desenvolver um trabalho 

diferenciado para os alunos da rede pública. 

Estes aspectos positivos e negativos foram analisados para que pudéssemos 

fazer as melhores propostas de trabalho e para que as mesmas pudessem 

desencadear resultados proveitosos para todos. Por exemplo, desde o momento que 

soubemos que os estudantes tinham problemas para trabalhar em grupos, nos 

propusemos a trabalhar justamente no sentido contrário, ou seja, trabalhamos muito 

com grupos e com a partilha de materiais. 

Ao final de cada processo teórico/prático pudemos perceber o ganho em 

conhecimento de cada estudante. Todo o objetivo proposto em cada uma das aulas 

foi alcançado, mas é interessante pensar sobre as respostas dadas pelos estudantes 

na última aula dada sob este tema. Elaboramos, para esta data, questões que seriam 

abordadas neste dia, tais como: o que vocês entenderam ser histórias, estórias, mata 

atlântica, sustentabilidade, literatura, ilustração, etc. Obtivemos diversas respostas 

como: - “Sustentabilidade é utilizar da natureza apenas o que precisamos como os 

índios faziam” (estudante 3. ano E, 7 anos). “Mata Atlântica é floresta da serra do mar” 

(estudante 3. ano E, 8 anos ). “Ilustrações são desenhos e pinturas de uma história ou 

estória” (estudante 3. ano E, de 9 anos). Todas as respostas obtidas demonstram o 

conhecimento que adquiriram sobre o tema. Processos lúdicos são importante pois 

viabilizam justamente este tipo de retorno para os processos de ensino/aprendizagem. 

Por isso a importância dos mesmos no desenvolvimento de atividades para estes 

estudantes do Ensino Fundamental. 

Estas atividades, assim como as demais desenvolvidas pelo PIBID Artes 2, vem 

de encontro com os objetivos deste Programa Federal que, acima de tudo, viabiliza a 

eleva a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura e sua relação com 

a prática diária. 

 

 

 

 



 

20 

 

5 CONCLUSÃO 

 Uma educação de qualidade, participativa e diversificada só é possível quando 

existe um verdadeiro envolvimento entre todos aqueles que compõe a mesma. Uma 

das figuras mais importantes e responsáveis pelo processo ensino aprendizagem é o 

professor. Ninguém nasce professor. O professor se faz e se transforma partir de 

inúmeros processos objetivos e subjetivos inerentes ao decurso de sua 

profissionalização. Um deles está ligado aos estágios obrigatórios, regulamentados 

por lei no Brasil para todas as licenciaturas do país. 

Existem também inúmeras outras formas de aperfeiçoamento da carreira do 

magistério. Entre elas o Programa PIBID. Programa federal que, como já foi dito existe 

para incentivar o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a 

educação básica, fornecendo bolsas e incentivando a parceria dos IES (Instituições do 

Ensino Superior) em escolas de educação básica da rede pública de ensino. O PIBID 

promove a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o início 

da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas 

sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola. 

Ter feito parte do PIBID como estagiário ao longo de 02 anos, foi imprescindível 

para minha formação. Essa proposta de educação busca contribuir para a formação 

de profissionais qualificados e cidadãos conscientes e atuantes. O processo de ensino-

aprendizagem articula todos os níveis educacionais com a realidade do litoral do 

Paraná e permitiu contato direto com a comunidade e instituições de ensino. 

 Os resultados no interior das escolas em que trabalhei foram realmente 

“incríveis” – superiores ao que imaginava no início da jornada. Posso dizer hoje, com 

mais certeza, que pretendo dar início a minha carreira no magistério. Pretendo a partir 

do término da graduação, ingressar na educação pública do município, e assim que 

possível iniciar o mestrado. A licenciatura em Artes e o PIBID me proporcionaram 

muitas experiências.  

 Acredito que publicizar estas experiências seja um caminho, um suporte para 

que outros estudantes de cursos de licenciatura utilizem como dado e referência para 

reflexões, estudos, trabalhos, produção destas e de novas atividades para uma 

educação brasileira que precisa e merece mais qualidade. 
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APÊNDICE 1 – PLANEJAMENTO DAS AULAS SOBRE LENDAS E CONTOS DO 

LITORAL DO PARANÁ 

 
PROJETO ARTES2/UFPR Litoral: Compreendendo a cultura do litoral do paraná, por meio das 
diferentes linguagens: artes visuais, música e literatura 
Coordenadora: Luciana Ferreira 
Curso de licenciatura: Artes – Licenciatura / UFPR Litoral 
Prof. supervisor: Gicelli Petrini da Silva Brunkhorst 
Nome da Escola: Complexo Educacional Escola Municipal Francisco dos Santos Junior 
Período das atividades: março/abril 2017                                            
Série: 3º ano E 
Bolsitas: Jonathan Werf Weiss, Daniele Parreira, Ingrid dos Santos 
 
TEMA: LENDAS E CONTOS DO LITORAL DO PARANÁ 

 

OBJETIVOS GERAL: 

Resgatar e promover a cultura – lendas e contos – do Litoral do Paraná. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Estimular o gosto pela leitura, por meio da contação das estórias e de histórias. 

Apontar as diferenças conceituais entre Estórias e Histórias. 

Produzir trabalhos, da área da arte visual, sobre os temas trabalhados 

Produzir conhecimento sobre diferentes técnicas de artes 

Estimular o trabalho em grupo, a cooperação e a relação Interpessoal das crianças. 

 

METODOLOGIA: 

Primeiramente averiguar o conhecimento dos estudantes sobre a cultura, as lendas e 

os contos do litoral paranaense. Apresentar e discutir com a turma sobre lendas e 

contos, histórias e estórias. Relacionar ao tema proposto, temas secundários como 

arte, cultura, mata atlântica, litoral, desenvolvimento urbano, etc. Realizar leituras de 

contos e lendas do litoral. Produzir diversos trabalhos na área de artes visuais a partir 

de diferentes técnicas. Finalizar com uma nova verificação – agora sobre a 

aprendizagem gerada sobre estes temas. Apresentar os resultados em exposição ao 

final do ano letivo. 

 

AVALIAÇÃO: 

Participação durante a explicação do conteúdo. 
Participação e atenção na leitura das lendas 

Participação na confecção das ilustrações, utilização das técnicas apresentadas, 
utilização do material proposto 

Análise da atividade de ilustração e participação nas atividades em grupo 

Análise do conteúdo exposto oralmente pelos alunos. 
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ANEXO 1 – LENDA DA “GRALHA AZUL” 

 

 “Há muito tempo, a gralha azul era apenas uma gralha parda, semelhante as 

outras de sua espécie. Mas um dia a gralha azul resolveu pedir para Deus lhe dar uma 

missão que lhe faria muito útil e importante. Deus lhe deu um pinhão, que a gralha 

pegou com seu bico com toda força e cuidado. Abriu o fruto e comeu a parte mais fina. 

A outra parte mais gordinha resolveu guardar para depois, enterrando-a no solo. 

Porém, alguns dias depois a gralha havia esquecido o local onde havia enterrado o 

restante do pinhão. 

 A gralha procurou muito, mas não encontrou aquela outra parte do fruto. Porém, 

ela percebeu que havia nascido na área onde havia enterrado uma pequena araucária. 

Então, toda feliz, a gralha azul cuidou daquela árvore com todo amor e carinho. 

Quando o pinheiro cresceu e começou a dar frutos, ela começou a comer uma parte 

dos pinhões e enterrar a parte mais gordinha (semente), dando origem a novas 

araucárias. Em pouco tempo, conseguiu cobrir grande parte do Estado do Paraná com 

milhares de pinheiros, dando origem a floresta de Araucária. 

 Quando Deus viu o trabalho da gralha azul, resolveu dar um prêmio a ela: pintou 

suas penas da cor do céu, para que as pessoas pudessem reconhecer aquele pássaro, 

seu esforço e dedicação. Assim, a gralha que era parda, tornou-se azul”. (A LENDA 

DA GRALHA-AZUL, 2017).  

 

ANEXO 2 – “MAIS PERDIDO QUE CACHORRO EM MUDANÇA” 

 

 Em 22 de setembro de 1968, já de madrugada, uma parte da cidade de 

Guaratuba de mais ou menos 300 m2, afundou dentro da Baía de Guaratuba. O 

mercado municipal, parte da prefeitura, o atracadouro do ferry-boat, casas de moradia, 

a Rua da Praia. Grande parte foi perdida. Menos o cofre da Prefeitura, que foi o 

primeiro a ser resgatado. Dizem que o prefeito de então disse que existia uma 

determinada soma no cofre, talvez pensando que não conseguiriam resgatar, ou mal 

informado pelos seus assessores. Acontece que uma empresa com mergulhadores foi 

especialmente chamada para o resgate, e conseguiu trazer o cofre. Mas a surpresa 

ficou por conta de quanto em dinheiro tinha no cofre: menos de 10% do que se 

comentava que havia. 

 Mas até hoje uma história/estória é contada. Muitos juram que é verdade! Nesta 

época do “afundamento” da cidade muitas casas de família afundaram. A geladeira de 

uma das casas boiou. A maré levou esta geladeira para a saída do canal, e lá, próximo 

da praia mansa de Caiobá, um pescador a encontrou. Em cima da geladeira “fujona”, 

latindo, molhado e com muita fome, estava o cachorrinho da família. (MAIS PERDIDO 

QUE CACHORRO EM MUDANÇA, 2017). 
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ANEXO 3 – SAGA DE CAETANA. 

 

 Quando de boca em boca as histórias são contadas, ao pé do fogo, na quentura 

do fogão a lenha, elas se tornam mais que histórias. Com o passar dos anos, elas 

tomam corpo e forma as lendas. Todo povo tem lendas passadas de pai para filho e 

assim acontece seguidamente, o tempo todo. 

 Contam os mais antigos que quando em Matinhos tudo ainda era mato, quando 

tudo ainda era verde, o mar era para pesca e os rios eram para matar a sede das 

pessoas. Contam que para as bandas de Caiobá, morava uma professora de nome 

Caetana, que vinha todos os dias dar aula onde hoje é o centro de Matinhos. 

 Para sua locomoção, ela utilizava um cavalo, não muito veloz nem muito forte, 

mas que atendia aos anseios da jovem professora, a levando e a trazendo das aulas 

diárias. 

 Era meados de 1900, a cidade como conhecemos hoje nem passava na mente 

dos moradores de então. Não havia estradas, os trajetos eram feitos a beira mar e 

quando muito, por pequenos caminhos traçados pelo uso diário do caboclo. 

Dona Caetana como era conhecida fazia esse trajeto diário, quase sempre solitária, 

uma vez que o único perigo que se tinha de morte violenta era cair do cavalo ou mesmo 

se afogar no mar. Dessa forma, dia após dia, Professora Caetana montada em seu 

cavalo e com seu material a tira colo, ia e vinha de Matinhos com a naturalidade de 

que vai ao mercado comprar pão. 

 Numa dessas ida e vindas, dona Caetana já chegava perto da sua casa, pelo 

avançar da hora deveria ser umas 20:00, o céu estrelado e a noite quente, mostravam 

que o verão já estava a porta tomando lugar de mais um frio inverno que se passara. 

 Havia um riacho, onde vez ou outra dona Caetana parava para dar de beber  ao 

cavalo sedento devido ao longo percurso. Nesta noite ao se aproximar das águas 

puras do riacho, o cavalo parou de imediato como que assombrado. Dona Caetana 

esporeia o animal que não sai do lugar, mantendo as pernas presas ao chão como 

que encantado. Nesse instante, surge como que brotado da terra uma onça. O cavalo 

joga Dona Caetana longe. Esta queda a deixa jogada ao chão como se não tivesse 

mais vida. 

 A onça, querendo se aproveitar da ocasião, se lança na direção de dona 

Caetana que se tornara presa fácil ao animal em busca de alimento, quando estava a 

um passo da vítima, o cavalo, fiel companheiro se lança contra o animal num gesto 

heroico para salvá-la. Dizem que o relincho do cavalo era semelhante a uma voz 

humana que no momento de medo e pavor gritava o nome da sua dona, "Caetana, 

Caetana". 

 Ouvindo aqueles berros a onça de imediato saiu em disparada, sem ao menos 

olhar para trás, deixando um rastro de folhas e galhos erguidos com a sua fuga. 
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Dona Caetana, recobra os sentidos e não vendo mais a onça, monta em seu protetor 

e parte rumo a sua casa. Dizem que Caetana no dialeto dos animais significa onça, e 

que para os caçadores Caetana também é onça, então, ao ouvir alguém gritar 

"Caetana" a onça se afastava, pois, teme o assédio dos caçadores.  

 Como cavalo não fala, dizem que foi isso que aconteceu. Por isso todos se 

perguntam ainda hoje, se isso não foi um milagre de Deus. Dizem os mais crentes, 

que foi Deus que deu o poder da fala para que o animal pudesse salvar a vida da sua 

dona. Já se passaram mais de 100 anos desde este fato. A história foi passada de 

boca em boca, de geração em geração, tornando a lenda mais forte e presente na vida 

das pessoas e no coração dos Matinhenses.  

 Dizem que em certas noites de verão, quando se silencia o barulho dos carros, 

se você ficar quietinho, poderá ainda ouvir a onça correndo desvairada e o cavalo 

ainda sussurrando, em meio ao choro do mar, CAETANA, CAETANA! (SAGA DE 

CAETANA, 2017) 

 

 


