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UFSB

· universidade pública como protagonista 
em novos modelos de desenvolvimento 
regional e planetário 

· integrar de forma sistêmica 
(interdependente) a universidade ao 
campo social da educação 

· 1º, 2º e 3º Ciclos de formação 
profissional e acadêmica 

· estudantes tem acesso a todo rizoma de 
componentes

· intercampi 

· inclusiva 

· interdisciplinar 

· interprofissional 

· intercultural 

· interepistêmica 
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Formação Profissional 

Medicina 
Psicologia 

Saúde Coletiva 

Artes do Corpo em Cena 
Som, Imagem e Movimento 

2as. Licenciaturas 

Engenharia Agrícola e Ambiental 
Engenharia Florestal 

Engenharia de Sustentabilidade 
(de Agrimensura e Cartográfica, 

de Logística em Transportes, 
Sanitária, Urbana) 

Ciências Biológicas 
Oceanologia 

Antropologia 
Direito

 
ENEM/SiSU 
[cotas 55%]

ENEM 
Seleção ABI 
[cotas 85%]

LI em Ciências da Natureza

LI em Ciências Humanas e Sociais

LI em Linguagens

LI em Matemática e Computação

LI em Artes

1º Ciclo 2º Ciclo

 BI em Artes

 BI em Ciências

 BI em Humanidades

 BI em Saúde

3º Ciclo

Pós-Graduação 

Residências artística, 
docente, médica 

Pós-graduações senso lato 

Pós-graduações senso estrito 

Ciências e Tecnologias 
Ambientais (com IFBA, 
Mestrado Profissional) 

em Saúde da Família 
(Mestrado Profissional) 

Ensino e Relações Étnico-
Raciais (Mestrado 

Profissional) 

Estado e Sociedade 
(Mestrado e Doutorado) 

…

1 ano 2 anos variável (mín. 1 ano) variável
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Campi

CAMPUS JORGE AMADO – ITABUNA 
Instituto de Humanidades Artes e Ciências (IHAC) + Rede CUNI e CIE 
Centro de Formação em Tecno-Ciências e Inovação (CFTCI) 
Centro de Formação em Ciências e Tecnologias Agroflorestais (CFCTA) 

CAMPUS SOSÍGENES COSTA – PORTO SEGURO 
Instituto de Humanidades Artes e Ciências (IHAC) + Rede CUNI e CIE 
Centro de Formação em Artes (CFA) 
Centro de Formação em Ciências Humanas e Sociais (CFCHS) 
Centro de Formação em Ciências Ambientais (CFCAm)  

CAMPUS PAULO FREIRE – TEIXEIRA DE FREITAS 
Instituto de Humanidades Artes e Ciências (IHAC) + Rede CUNI e CIE 
Centro de Formação em Ciências da Saúde (CFCS)

UFSB



território · local · global 

Milton Santos traz como 
hipótese que o território 

local possibilita a produção 
de novas singularidades, 

onde a solidariedade é 
criada pela contiguidade 
das relações interpessoais 

diretas. Esta é a raiz do 
otimismo político miltoniano: 

a perversão da globalização 
é contraposta pela 

singularização do lugar.





Objetivos gerais

· Ofertar um curso de especialização em ensino de Artes, partindo de uma matriz 
curricular que articule conhecimentos específicos do campo das Artes e da 
educação, práticas metodológicas, práticas artísticas, curriculares e experienciais, 
para favorecer o desenvolvimento qualificado da educação básica no sul da Bahia e 
fortalecer a articulação integrada da Universidade Federal do Sul da Bahia com a 
educação básica do Estado da Bahia. 

· Contribuir para a formação de professores, professoras, ativistas culturais, egressos 
das licenciaturas e bacharelados da UFSB, licenciados ou bacharéis de modos geral, 
educadores de espaços não-formais de educação, mediadores, produtores culturais 
e demais interessados nas relações entre ensino de Artes e ação cultural. 



Objetivos específicos

· Promover a valorização e a formação continuada dos/as estudantes 
participantes, tendo como base os conhecimentos acerca da profissionalização 
docente em Artes. 

· Produzir conhecimentos teórico-metodológicos, prático-artísticos, curriculares e 
experienciais compreendendo as especificidades da articulação entre o campo 
das Artes e da Educação. 

· Articular ensino e pesquisa na ampliação da produção científica e difusão do 
conhecimento em Pedagogias das Artes na educação básica e/ou em espaços 
não-formais. 

· Propiciar espaços de experimentação das práticas artísticas articuladas com 
metodologias e pesquisa em Artes. 

· Fomentar o aprofundamento das pesquisas dos estudantes, amparadas em 
suas vivências em práticas artístico-pedagógicas, ampliando os horizontes da 
tripla competência professor-artista-pesquisador, possibilitando a continuidade 
dos estudos a partir de ingressos em cursos de terceiro ciclo (pós-graduação 
stricto sensu).



Caracterizam-se como espaço de experimentação, aprofundamento e 
compartilhamento de aprendizagens, saberes e práticas, nos quais pequenos grupos 
ou pessoas se envolvem em projetos de seu interesse. Espaço de proposição e 
compartilhamento de saberes entres docentes, discentes, mestres dos saberes 
tradicionais, comunidades e colaboradores. Espaço aberto para propor, mostrar, trazer, 
aplicar saberes de suas comunidades, e/ou experimentados em sua experiência; 
espaço para envolvimento e aplicação de tecnologias pedagógicas; espaço para 
compartilhamento de materiais/conteúdos; espaço afeito à prática da pesquisa.

Práticas compartilhadas como componentes curriculares: 
ateliês artísticos

Cooperação intersubjetiva  

O presente curso se orienta pelo incentivo à cooperação intersubjetiva, reforçando a 
construção coletiva de processos pedagógicos com autonomia e responsabilidade, 
impactando na formação para a cidadania e na atuação profissional qualificada dos 
seus egressos. As proposições pedagógicas aqui empreendidas visam promover a 
gestão compartilhada dos processos formativos.



Processos educacionais cujas estratégias se baseiam no aprendizado continuado – 
portanto, inconcluso – intermediado pela ação prática, possibilitando a formação de 
profissionais capazes de interpretar as demandas do cotidiano e igualmente aptos a 
propor a superação dos desafios presentes nas atividades cotidianas do/a educador/a 
em Artes. 

Aprendizagem baseada em problemas concretos  

Educação baseada/orientada pelas demandas da comunidade  

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)  

Duas etapas:

1) atividade orientada de elaboração e aplicação de uma intervenção pedagógica em 
ambiente formal e/ou não-formal de educação em artes;

2) trabalho orientado, de caráter monográfico e/ou artístico e/ou tecnológico, com a 
análise dos impactos da ação pedagógica implementada.  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Componentes curriculares

Ateliê Saberes Tradicionais 
e Território na Educação Básica

A produção cultural dos mestres e 
mestras das comunidades tradicionais, 
inseridas nos modos de aprender na 

educação básica, em conformidade com 
a lei 11.645/08. Laboratório de 

investigação, experimentação e criação 
de práticas artístico- pedagógicas 

atualizadas, através de uma perspectiva 
descolonizada. Interfaces entre a 

etnomusicologia e território para a 
diversidade epistêmica e cultural.

Ateliê Corpo, 
Performance e Educação

Corpo e movimento expressivo em 
crianças, adolescentes e adultos. 
Educação somática: processo de 

investigação do performer/estudante. 
Corpo e cena contemporânea: dilemas e 
potencialidades. O corpo e as cidades. 

Poéticas e políticas do corpo em 
performance. Corpo e educação nas 

manifestações espetaculares 
organizadas: carnavais, feiras, folguedos, 

terreiros, cortejos, artes de rua.

Ateliê Tópicos em 
Linguagens artísticas: reflexões

Ateliê de trabalho pedagógico com 
diferentes linguagens artísticas 
contemporâneas em ambientes 

escolares ou em ambientes não-formais 
de ensino- aprendizagem. A educação 
em/para/através da arte, movimentos 

sociais organizados e território. 
Componente curricular organizado em 
módulos com participação de docentes 

de diferentes áreas das Artes.

Ateliê Tópicos em 
Linguagens artísticas: manifestações

Ateliê de trabalho com diferentes 
linguagens artísticas na 

contemporaneidade. A interpretação e 
a criação de narrativas, sons e imagens 

em sala de aula. A alfabetização 
múltipla e a educação mediática na 
contemporaneidade. Componente 
curricular organizado em módulos 
com participação de docentes de 

diferentes áreas das Artes.

Ateliê Pedagogias das artes 
e artes como pedagogias

Processos de ensino-aprendizagem em 
artes: finalidades, métodos, condições 

e procedimentos. Linguagens artísticas, 
experiência individual e experiência 

coletiva. Ensino de artes como 
empreendimento político-cultural. 

Educação dos sentidos como prática 
pedagógica renovada. Pedagogia, 

artes e a emergência de novas 
subjetividades estéticas e políticas.

Ateliês



Pesquisa e Exercícios de 
Metodologia Científica em Artes

Reflexões metodológicas sobre os 
modos de sentir, modos de pensar e 

modos de fazer na sala de aula de 
artes. A organização, os métodos e as 
metodologias para o ensino de artes 
na educação formal e não-formal. O 
lugar da pesquisa-ação em artes. O 

professor como intelectual na 
contemporaneidade.

Componentes curriculares

Bases legais e percursos 
do ensino das artes

Políticas públicas e desenvolvimento 
histórico do ensino de artes no Brasil 

e na Bahia: dos jesuítas ao 
pensamento decolonial. Contextos 

formativos e concepções 
metodológicas: a arte como 

linguagem, a arte e a cultura, a arte 
como área de conhecimento. Arte, 

currículo e ideologia. As artes, o PNE 
e a BNCC.

TCC 
Trabalho de Conclusão de Curso

O trabalho de conclusão de curso 
da Especialização em Pedagogia 
das Artes se configura como uma 
ferramenta de reflexão artístico-
pedagógica em aliança com a 
prática desenvolvida pelos/as 

estudantes.



Componentes curriculares

Imaginários e Criatividade

Estruturas simbólicas dos 
imaginários e da criatividade. Mitos 
e imaginários. Os imaginários e a 

criatividade nas artes e nas ciências. 
Teoria e prática da criatividade e do 
imaginário: do ateliê à sala de aula. 
Práticas compartilhadas em artes e 

pedagogias: imaginários e 
criatividade.

Materiais didáticos 
para o ensino de Artes

O PNLD e o livro didático no ensino 
de Arte. Aspectos estéticos, 

políticos e ideológicos da produção 
do livro didático em Artes. Análise 

crítica de materiais didáticos para o 
ensino de Artes na educação 

básica. Pesquisa e elaboração de 
materiais didáticos em Artes.

Educação patrimonial

Os conceitos de patrimônio: 
artístico, cultural, natural e 

imaterial. Educação patrimonial 
em Artes e a formação de 

sujeitos na contemporaneidade.

Jogos e Culturas da Infância e da 
Adolescência

Saberes compartilhados em culturas 
populares das infâncias. As culturas da 

infância e a pedagogia lúdica em 
perspectiva. Jogos, brincadeiras e 
saberes tradicionais. Os jogos e os 

processos de ensino-aprendizagem: 
perspectivas da educação infantil ao 

ensino médio. O processo de 
simbolização e o jogo dramático da 

infância. Infância, cultura e manifestações 
contemporâneas do jogo.

Espaços não-formais para as 
práticas/ensino das Artes

A educação não-formal e suas práticas: 
aprendizagem por projetos de 

experiências processuais e aprendizagem 
por projetos de experiências expressas. 
Educação não-formal das artes e a crise 
da Escola. A educação não-formal das 

artes como espaço de liberdade, 
responsabilidade e exercício de 

autonomia. A educação não-formal das 
artes como Pedagogia Social e sua 
relação estreita com a comunidade.

Ações Culturais e formação de 
espectadores

Mediação cultural e artística como 
processo de ensino-aprendizagem. A 

estética da recepção na literatura, 
cinema, teatro, música, dança e artes 

visuais. A ação cultural dialógica. Da arte 
nas escolas à escola nas artes. O/a 
docente/artista como espectador/

mediador. A sala de aula e a formação de 
estudantes/espectadores emancipados. 

Possibilidades de ação-mediação em 
espaços culturais alternativos.



Perfil do egresso

O egresso da Especialização em Pedagogias das Artes: linguagens 
artísticas e ação cultural terá formação para atuar nos diversos âmbitos do 
ensino de Artes nos espaços formais e não-formais, integrando 
competências para uma prática interdisciplinar e intercultural. 

Pretende-se formar profissionais da educação em Artes cuja ação esteja 
pautada pela autonomia profissional, autoria artístico-poética, criticidade, 
constante diálogo com os conhecimentos instrumentais da pesquisa 
científica e com os conhecimentos dos saberes tradicionais, voltados para 
a sua prática, e que se reconheçam como sujeitos em processos de 
formação permanente. 

Será também capaz de reconhecer a complexidade social e educacional 
da sua região e atuar em prol da transformação da realidade em que 
atua. Portanto, o presente curso parte do pressuposto de que a formação 
de profissionais do campo das Artes e da educação visa abarcar uma 
tripla atuação, qual seja, educador/a, mediador(a) cultural, professor(a), 
agitador(a) cultural, artista e pesquisador/a.



Matriz de competências
1. A sensibilidade de considerar a Arte como provocadora da compreensão de si a partir 

do seu lugar de fala em diálogo com o mundo; 

2. A atuação em diálogo coletivo, estabelecendo teias de relações baseadas na 
responsabilidade social e no respeito à diversidade; 

3. A habilidade para planejar e promover a reflexão acerca do pensamento global, tendo 
como base a interdisciplinaridade e as pluriepistemes; 

4. A compreensão da complexidade social e educacional da região, reconhecendo as 
potencialidades e desafios como espaços latentes para atuação crítica engajada; 

5. A capacidade de agir com autonomia, organização e aptidão no planejamento  
educacional e gestão de projetos artístico-pedagógicos comprometidos com o exercício 
ético e significativo dos processos de ensino-aprendizagem em Artes; 

6. A aptidão para o trabalho acadêmico a partir do domínio do instrumental básico da 
metodologia científica na formação do professor-artista-pesquisador; 

7. A ampliação do olhar sensível capaz de reconhecer a importância das práticas artístico-
pedagógicas preexistentes em comunidades tradicionais e/ou afroindígenas, 
estimulando a criação de projetos que garantam o seu protagonismo social e 
sustentabilidade; 

8. A capacidade de leitura e realização dos processos artístico-pedagógicos 
compreendidos como formas de ação cultural aptas a produzir novos modos de sentir e 
novas formas de subjetividade política; 

9. A formulação de novas possibilidades de “partilha do sensível” capazes de operar 
deslocamentos reflexivos que encorajem a autonomia e a emancipação intelectual para 
a transformação da realidade sócio-educacional local.






