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Dedico esse trabalho a crianças e jovens que não foram compreendidos 

em sua diversidade, e portanto, foram privadas de ter uma educação 

de qualidade, de compartilhar sua vida escolar com crianças e jovens 

de seu entorno, de aprender e ensinar a riqueza que a pluralidade 

humana oferece. 
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“Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; 

e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos 

descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as 

diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza 

as desigualdades”. 

Boa Ventura Souza Santos 
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A presente pesquisa aborda a Educação Formal em Artes Visuais, numa perspectiva de 

Educação Inclusiva, partindo de propostas que enfatizam a multissensorialidade nas Artes 

Visuais. O recorte do campo de pesquisa se deu em Petrolina/PE, cidade às margens do Rio 

São Francisco, onde realizei uma pesquisa-ação em escola da rede privada. Foram 

contempladas na pesquisa as turmas do 6º ao 9º ano, do Ensino Fundamental, e as 

intervenções em campo aconteceram em parceria com a professora responsável pela 

disciplina de Arte da instituição. Trabalhos de três artistas brasileiros contemporâneos foram 

as referências principais das ações na sala de aula: Hélio Oiticica, Lygia Clark e Ernesto Neto, 

no tocante à concepção de Inclusão Escolar apoiei-me em Carvalho (2004) e Pacheco (2007), 

sobre orientações metodológicas no ensino de Artes Visuais recorri à Abordagem Triangular 

de Ana Mae Barbosa. Durante o ano de 2015 a pesquisa esteve voltada ao levantamento de 

informações acerca de como é realizada a educação inclusiva na região e quais concepções 

apresentam os profissionais do ensino. Durante 2016, foram realizadas as intervenções em 

campo e análises dos resultados obtidos. A educação inclusiva se mostrou uma possibilidade 

real, onde a efetividade das ações estão vinculadas ao fortalecimento de redes de apoio: a 

comunidade criada por cada turma, as relações entre família e escola, as adaptações 

realizadas pela escola para reduzir as barreiras à aprendizagem e o reconhecimento da 

individualidade de cada estudante. No Ensino de Artes Visuais o enfoque deve estar voltado 

a práticas que abordem leituras e criações individuais como também ações e trabalhos em 

coletivos, sendo necessário que as práticas apresentem sentido para os estudantes e partam 

de experiências significativas.  

 

Palavras-chave: Ensino de Artes Visuais. Educação Inclusiva. Abordagem Triangular. 

Multissensorialidade. 
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The following research covers Formal Education in Visual Arts with a focus on Inclusive 
Education stemming from propositions that emphasize multi-sensory in the Visual Arts. This 
specific field of research was performed in Petrolina, in the state of Pernambuco, a city on the 
margins of the São Francisco River, where I performed a research-action at Vivência Centro 
Educacional, a private school. The research was performed with eight classes between the 6th 
and 9th year of Middle School, two classes in each school year. The field activities were 
performed with the assistance of the resident Arts teacher. Works by Hélio Oiticica, Lygia Clark 
and Ernest Neto- three contemporary brazilian artists, were used as the main references in 
the classroom activities; regarding the concept of School Inclusiveness, I based myself on 
Carvalho (2004) and Pacheco (2007); regarding methodological guidance in the teaching of 
Visual Arts, I resorted to Ana Mae Barbosa’s “Abordagem Triangular.” Over the year of 2015, 
the researched focused on gathering information on the methods used for inclusive education 
in the region and the educators’ conceptions of them; in 2016 the field activities were 
performed and the obtained results were analyzed. Inclusive education proved itself to be a 
realistic possibility, wherein the effectiveness of actions is connected to the strengthening of 
support networks: the community created by each class, the relations between family and 
school, the realizations of adaptations by schools to lower the learning barriers, and the 
recognition of each student’s individuality. In the teaching of Visual Arts, the focus must be 
the practice on involving reading and individual creation as well as collective work, though it 
is necessary that these practices exhibit a purpose for the students and promote meaningful 
experiences. 
 
Keywords: Teaching of Visual Arts. Inclusive Education. Triangular Approach. Multi-
sensoriality.  
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Venho do rio... não porque nasci nas suas margens, mas porque adotei como lar o 

espaço entrecortado pelo Rio São Francisco, cada margem um Estado: Bahia e Pernambuco 

separados, e, no entremeio o fluxo do rio, do ribeirinho, e porque não, o fluxo da vida, da arte, 

da educação e da minha própria história como pesquisadora.   

Minhas primeiras impressões a partir do leito do rio, são formas de apresentar as 

águas inquietantes que me atravessaram durante tal pesquisa, águas essas que não cessaram, 

me impelem a continuar buscando valas para desaguar o fazer arte/educadora. Sinto-me 

exatamente assim: banhada por um fluxo incessante de vida, de educação, de arte... águas 

que se confluem, se misturam e me fazem também força d’água para tocar outros seres que 

se atravessam na correnteza. Quantas vidas cada educador impulsiona ao contaminá-las com 

seu desejo de saber? Como se expressa a força da arte ante as pedras do leito da vida? Existem 

barragens para segregar arte, vida e educação?  

Ter dúvidas nos faz reconhecer a falibilidade de ser humano. Sermos educadores 

inevitavelmente nos leva a sofrer, não por fatalismo divulgado nos horários nobres em jornais 

sobre a “precária situação do(a) professor(a) no Brasil”, sofremos porque sempre desejamos 

mais para os sujeitos que nos fazem educadores. É o zelo pela alma dos peixinhos que se 

banham em nossas águas que faz com que nos sintamos eternamente insatisfeitos... o que 

poderíamos ter feito a mais para conduzir cada peixinho à plenitude de sua existência? 

Sempre há o que fazer, mas nem sempre o sabemos, e isso nos faz (educadores e educadoras) 

continuar à procura de respostas. Eternos pesquisadores, eterno fluxo entre as águas. 

Pesquisar é compreender meu próprio processo de conhecer e reorganizá-lo para 

entender as entrelinhas, o que fica abaixo da superfície e que as águas nem sempre deixam 

transparecer. E é desta maneira que emerge minha pesquisa, uma soma de inquietações que 
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como peixes, ora aparecem à tona, ora se escondem entre as águas. Como uma pescadora, 

coleto pacientemente, reúno, aprecio esses pequenos seres (ou dúvidas) e me questiono no 

fazer educadora. 

Tal pesquisa é uma confluência de inquietações nascidas principalmente a partir de 

minhas experiências docentes, mas essas águas foram mobilizadas quando ainda era 

licencianda em Artes Visuais pela Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). 

Como estudante, cursei uma disciplina intitulada “Tópicos Especiais no Ensino de Artes 

Visuais”, que tinha a Educação Inclusiva entre suas discussões. Na época, desenvolvi junto a 

uma colega, um projeto orientado para atender estudantes com deficiência auditiva. A 

proposta não foi executada, mas fez com que nós duas, licenciandas ainda, passássemos a 

problematizar a diversidade de características do público com que mais tarde, iríamos 

trabalhar na docência. 

É importante explicar a presença de diferentes termos ao longo desse texto 

referentes à arte/educação: “professor(a) de Arte”, “aula de Arte”, “professor(a) de Artes 

Visuais” e “aula de Artes Visuais”. Embora saibamos que o termo “Ensino de Arte” aponte 

uma ruptura com a polivalência da denominação “Educação Artística”, ou seja, uma ruptura 

com uma atuação de um único profissional que ministra as quatro linguagens: Artes Visuais, 

Música, Dança e Teatro, ainda é esse o perfil de profissional requisitado em várias escolas 

brasileiras.  

A concepção de uma polivalência no Ensino de Arte foi a realidade por mim 

vivenciada nos estados de Pernambuco, Bahia e Ceará quando iniciei minha vida profissional 

no Ensino Fundamental e Médio das redes pública e privada de ensino. Apesar das conquistas 

decorrentes da mobilização dos(as) Arte/educadores(as) brasileiros(as) por meio da 

Federação de Arte/educadores do Brasil (FAEB), é possível observar a realização de concursos 

públicos, inclusive na esfera Federal, para uma atuação polivalente de forma que as 

linguagens artísticas (Artes Visuais, Música, Dança e Teatro) não são vistas em suas 

singularidades e com frequência são todas atribuídas a um único professor (licenciado em 

uma das quatro linguagens) sob a denominação de disciplina “Artes”.  

Atualmente em nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996,  

artigo 26 em seu parágrafo 2º temos a exigência do “ensino da arte, especialmente em suas 
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expressões regionais” o qual “constituirá componente curricular obrigatório da educação 

infantil e do ensino fundamental, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos”, sendo que “as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que 

constituirão o componente” (Redação dada pela Lei nº 13.278, de 2016). 

O projeto de lei 13.278 que modificou a LDB foi aprovada em 2 de maio de 2016 e 

entrou em vigor imediatamente, estabelecendo como prazo de adequação para os sistemas 

de ensino, cinco anos, mas reforça que para a devida concretização da exigência legal é 

necessária “adequada formação dos respectivos professores em número suficiente para atuar 

na educação básica” (BRASIL, 2016, grifo nosso). Ou seja, é necessário que cada uma das 

linguagens que compõem o componente curricular Arte seja ministrada por profissional 

especificamente habilitado. 

O que infelizmente se observa em nosso país é que apesar de termos cursos de 

licenciatura em cada uma das quatro linguagens, as seleções municipais, estaduais e federais 

ainda exigem uma atuação polivalente do professor, ofertando vagas para “professor de arte” 

ou “arte/educador” onde qualquer uma das licenciaturas em Arte é aceita (Música, Dança, 

Artes Visuais e Teatro) mas requerendo que o profissional selecionado atue nas quatro 

linguagens. Daniel Alcântara (2014) realizou pesquisa acerca de seleções municipais para 

professores de Arte em Pernambuco ocorridas de 2003 a 2013 e identificou um perfil híbrido 

no tocante às exigências para assumir o cargo, o que dificulta não apenas à arte/educadora 

ou ao arte/educador sua aprovação em um concurso público, mas também atuar na área de 

abrangência quando aprovado(a). 

Sou licenciada em Artes Visuais e atualmente pós-graduanda em Artes Visuais, assim, 

reconheço que como docente, tenho competência para atuar como Arte/educadora em Artes 

Visuais, mas não nas demais linguagens. Dessa maneira, quando me referir a minha atuação 

nessa pesquisa e às práticas de pesquisa-ação utilizarei os termos “Aula de Artes Visuais” e 

“Professora de Artes Visuais”, no entanto, para abordar a disciplina no currículo escolar das 

instituições pesquisadas, bem como as docentes que atuam nestas instituições, utilizarei as 

denominações “Aula de Arte” e “Professora de Arte”.  

Retornando à construção da minha trajetória nos temas que norteiam a presente 

pesquisa, relato agora que durante o último ano da licenciatura (2013), atuei como docente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13278.htm
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na rede municipal de ensino de Juazeiro/BA, ministrando a disciplina de Arte para estudantes 

do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Uso a denominação “Arte” pois é dessa maneira que 

a disciplina aparecia no currículo escolar, como discorri acima, no entanto por estar 

concluindo uma licenciatura em Artes Visuais negociei com a diretora e coordenação para 

atuar somente na linguagem em que estava desenvolvendo minhas competências docentes: 

Artes Visuais. 

Na oportunidade, deparei-me com estudantes com dificuldades de aprendizagem e 

mobilidade. Devido à quantidade de estudantes na sala de aula, entre 30 e 35, e a agitação 

inerente às crianças, muitas vezes os estudantes com maiores dificuldades de aprendizagem 

eram invisibilizados. 

Enquanto trabalhei na escola, observei que esses estudantes eram acompanhados 

individualmente, em turno oposto ao de suas aulas, por um profissional de educação 

especializado. Tal profissional desenvolvia atividades educacionais específicas para as 

características de cada estudante, além de adaptar recursos pedagógicos para a sala de aula 

regular e conversar esporadicamente com os professores das aulas regulares para orientar os 

processos pedagógicos. 

No entanto, cada um destes profissionais atendia a uma série de escolas, logo, 

possuía horário restrito para acompanhamento pedagógico. Durante o ano que atuei como 

docente, nessa escola, participei de apenas uma reunião desenvolvida pelo profissional de 

atendimento educacional especializado, pois esta acontecia no horário em que eu estava em 

sala, conduzindo as aulas. 

Mais tarde, ao concluir a licenciatura em Artes Visuais (2013), participei de seleção 

para professor(a) substituto(a) da área de Ensino de Artes Visuais do curso em que me formei 

na UNIVASF, fui aprovada e atuei como docente durante todo o ano de 2014, entre as 

disciplinas ministradas, cito “Tópicos Especiais no Ensino de Artes Visuais”. Mais uma vez a 

questão da diversidade no ensino atravessa minha trajetória, nesse momento, no entanto, eu 

seria a responsável por preparar os futuros professores para uma educação na diversidade, 

uma educação inclusiva. 

Essa experiência foi bastante rica, pois apesar das limitações na experiência 

profissional e formação acadêmica, os estudantes traziam relatos de situações bastante 
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complexas, onde precisavam atuar com estudantes com deficiências ou com necessidades 

especiais de aprendizagem e sentiam-se inseguros. Eu mesma questionei-me várias vezes 

sobre que ações poderiam ser tomadas para instaurar práticas inclusivas levando em conta 

uma amplitude de situações encontradas: deficiência intelectual, deficiência física e sensorial, 

além de casos onde não havia laudos médicos, mas a dificuldade em aprender era evidente. 

Todo esse trajeto me fez curiosa para a busca de soluções na educação inclusiva. 

Soma-se ao relatado, meu interesse particular em compreender a forma como 

percebemos o mundo físico que nos rodeia. Somos atropelados cotidianamente por múltiplas 

sensações (temperaturas, sons, cores, texturas, sabores, perfumes, formas...), vivemos 

imersos numa realidade sensorial e então construímos percepções e interpretações. Segundo 

Le Breton (2016, p.11): 

[...] para o homem não existem alternativas senão experimentar o mundo, 
ser atravessado e transformado permanentemente por ele. O mundo é a 
emanação de um corpo que o penetra. Um vai e vem instaura-se entre 
sensação das coisas e sensação de si. Antes do pensamento, há os sentidos.  

 
Nossa relação com os sentidos é muito mais valorizada nos anos iniciais de nossa vida, saber 

reconhecer sons, cores, cheiros, gostos e formas é essencial para nosso desenvolvimento, 

precisamos partir de um mundo concreto para mergulhar nas abstrações.  

No entanto, nossa sociedade (família, escolas) reconhecem como de maior 

importância as informações que nos chegam a partir da abstração: raciocínios, linguagem 

escrita e falada, capacidade de planejar e prever, senso crítico, etc. isso é tão evidente que no 

início da adolescência os jovens são muito mais estimulados à escrever, ler e apresentarem 

suas opiniões e críticas a algum assunto sentados em suas cadeiras escolares, do que 

solicitados a perceber sua própria experiência de vida como significativa e manipular 

concretamente materiais para expressar-se de maneira artística e sensorial (visual ou musical, 

por exemplo). 

Para Cano (2013), a desvalorização da experiência vivenciada é resultado também, 

da ênfase dada às tecnologias para memorização e registro, o que torna a experiência pessoal 

vazia, já que a aprendizagem é pautada na experiência de outros, registrada e debatida. 

Outro teórico preocupado com a escassez de experiência na sociedade 

contemporânea é Bondía, este aponta que: 
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(...) a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não 

o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam 

muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia 

que tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça. Walter 

Benjamin, em um texto célebre, já observava a pobreza de experiências que 

caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a 

experiência é cada vez mais rara (BONDÍA, 2002, p.21, grifo nosso). 

Não podemos esquecer que o material de nossa habilidade de abstração é feito de 

um mundo concreto, experimentado, sentido. A cada dia, momento e circunstância 

apreendemos o mundo de forma diferente, e isso afeta a maneira como também atuamos 

sobre o mundo. Nossos corpos são muito mais que embarcações movidas por um cérebro que 

as guia no fluxo das águas, nosso corpo se faz mente, assim como a mente se faz corpo nas 

relações incessantes de cada ser com tudo o que nos cerca. Não se aprende sem sentir, nem 

tão pouco se sente sem aprender.  

Para as Artes Visuais as experiências estéticas acabam se tornando o alicerce do 

criador e do fruidor/receptor, no entanto, nem mesmo o ensino de Artes Visuais formal 

parece estar imerso em experiências sensoriais. Maura Penna (1999) discorre que temos 

perspectivas metodológicas utilizadas de forma equivocada no Ensino de Arte, pois a inserção 

dessa área de conhecimento na escola é muito recente, e a própria formação dos profissionais 

acaba tratando do percurso histórico das diferentes tendências do Ensino de Arte (tecnicista, 

escola novista e voltada ao resgate das particularidades de cada linguagem) sem entretanto, 

conduzir a uma formação pedagógica crítica e reflexiva, capaz de fazer o arte/educador ter 

clareza sobre qual sua concepção de arte e o que defende como Ensino de Arte. A autora 

sugere como orientação metodológica “não apenas falar sobre arte, mas sim promover o 

vivenciar a arte. Um princípio básico é trabalhar sobre a concreticidade de cada linguagem 

artística – concreticidade sonora no caso da música, visual, no caso das artes plásticas, e assim 

por diante” (PENNA, 1999, p.65). Trabalhar a “concreticidade de cada linguagem” é 

experimentar as linguagens a partir de sua manipulação sensorial e não apenas de uma 

cognição abstrata.  

A todo instante ouvimos sons de automóveis, canto de pássaros, vozes humanas, 

passos sobre o chão, sentimos a dureza do concreto, a textura da areia, da grama, dos 

diferentes tecidos, a alta temperatura das cidades sertanejas, o frio cortante do ar-
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condicionado, a umidade do clima litorâneo. Captamos odores, ao transitar nos diferentes 

espaços, gostos nos atingem também pelo olfato e cores como um acarajé, feijoada e os sucos 

das mais variadas frutas brasileiras. Imagens criadas pelos homens e mulheres atravessam 

nossos horizontes na publicidade, nas Artes Visuais, na própria organização das cidades, nas 

casas, nas salas de aula, na reconfiguração de ambientes naturais e nos símbolos 

compartilhados pelos grupos humanos. Compartilhamos a imersão em realidades sensoriais, 

a maneira como educamos nossos canais sensitivos para perceber o que se passa nas vivências 

cotidianas é vinculada a contextos culturais, mas há também variáveis subjetivas, logo as 

cores, cheiros e sons não são percebidos de forma idêntica por todos. 

Assim, me questiono: Como podemos nos furtar de compreender as Artes Visuais por 

meio de todos os sentidos? Nós vemos e desejamos tocar, nós cheiramos e desejamos 

degustar, nós ouvimos e fechamos os olhos para construir imagens. Nossa experiência no 

mundo é multissensorial e essa experiência perceptiva vem se materializando na construção 

de obras de arte contemporâneas, principalmente em instalações, objetos e performances. 

Não havia, assim, outro fluxo a seguir... as águas que me banharam foram as mesmas 

que me conduziram ao desejo de vivenciar experiências multissensoriais no Ensino de Artes 

Visuais, buscando canais perceptivos mais amplos para estudantes com alguma limitação 

física, sensorial ou intelectual e enriquecendo a experiência estética para estudantes sem 

deficiências evidentes. 

Acredito que o ensino formal de Artes Visuais vive atualmente dois grandes desafios, 

o primeiro deles é compartilhado com outras áreas de ensino: possibilitar uma educação 

inclusiva, sejam quais forem as características de aprendizagem dos estudantes; e a segunda 

trata-se da necessidade dos professores educarem para a arte contemporânea, momento 

ímpar na história do Ensino de Artes Visuais e que amplia sem precedentes a relação das Artes 

Visuais com o corpo humano. A arte contemporânea não requisita apenas a visão do 

espectador, mas seu corpo na íntegra, todos os seus sentidos e sua reflexão.  

“A arte, seja lá como a definimos, está presente em tudo o que fazemos para 

satisfazer nossos sentidos” (READ, 2001, p. 16). Assim, partindo do pressuposto de Herbert 

Read acerca da característica intrínseca da arte, apresento esta proposta de pesquisa, pela 

qual busquei abordar questões educacionais relativas ao Ensino de Artes Visuais, numa 
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perspectiva inclusiva promovendo experiências sinestésicas. Nesse sentido, meu intuito foi 

desenvolver e analisar práticas e ferramentas educativas que contemplassem as relações 

entre os sistemas sensitivos humanos exteroceptivo e proprioceptivo1. 

Parti da crença de que buscar práticas pedagógicas pautadas na sinestesia, poderia 

beneficiar estudantes com necessidades educacionais especiais (crianças com deficiência 

visual, auditiva, motora, e com transtornos globais do desenvolvimento) que teriam 

estimulados sentidos como tato, olfato, audição e gustação, como também os que não são 

assim denominados, já que todos temos peculiaridades na maneira de aprender. Essa 

abordagem poderia assim colaborar na construção de métodos e recursos pedagógicos que 

contribuam com a efetivação de aulas inclusivas, afinal as atividades pedagógicas propostas 

contemplaram os estudantes em suas diversas possibilidades de aprender em uma mesma 

situação de aprendizagem, sem segregar em salas ou utilizar recursos diferenciados para cada 

estudante. 

Cruz (2014, p.4) elenca cinco pontos que devem ser observados na educação 

inclusiva, entre eles está diversificar as formas de ensino pois “apresentar o mesmo conteúdo 

de formas diferentes favorece que alunos com dificuldade possam compreender melhor o 

conteúdo”, esse posicionamento é reforçado por Pimentel (2012, p.145) que afirma: “a ação 

pedagógica numa escola inclusiva irá requerer que o professor tenha subsídios teóricos e 

metodológicos para buscar novas formas de ensinar de modo que seja possível o aprendizado 

de todos”. 

Pensar uma educação inclusiva, partindo das correlações entre os sentidos humanos, 

permite-nos colocarmos em um espaço outro de prática pedagógica, num campo de 

possibilidades pouco explorado. No entanto, não há um caminho pré-estabelecido, o que 

suscita a seguinte questão de pesquisa: “De que maneira a compreensão sinestésica pode 

contribuir na construção do Ensino de Artes Visuais inclusivo?”.  

                                                           
1Conforme apontam Nitrini e Bacheschi (1997 apud Barbosa, 2013) temos diversos tipos de receptores sensoriais, 

entre esses podemos compreender os receptores exteroceptivos como o aparato orgânico responsável pelas 

sensações externas, tais como a visão, a sensibilidade cutânea, a audição, o olfato e o paladar, enquanto os 

receptores proprioceptivos podem ser entendidos como os responsáveis pela percepção de posições do nosso corpo 

no espaço. 
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Esta pergunta foi melhor compreendida por meio das incursões realizadas no campo 

de práticas educacionais que se desdobram no cotidiano escolar, assim, realizei uma pesquisa-

ação focada no planejamento pedagógico, concepção de estratégias educativas e materiais 

didáticos, bem como em sua experimentação no ambiente escolar em aulas regulares. 

Entendam-se por aulas regulares as aulas obrigatórias, frequentadas por todos os estudantes 

coletivamente, estas aulas contemplam as disciplinas e conteúdos curriculares estabelecidos 

pelo Ministério da Educação (MEC) ou elencadas pela instituição de ensino como parte do 

currículo escolar. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, contei com a parceria do Núcleo de Apoio 

Psicossocial e Inclusão (NAPSI) da Secretaria de Educação e Esportes do Município de 

Juazeiro/BA (SEDUC), bem como, com a colaboração da instituição particular de ensino 

Vivência Centro Educacional localizado na cidade vizinha, Petrolina/PE. O NAPSI me permitiu 

conhecer a dinâmica, recursos e estratégias pedagógicas utilizadas em prol da Educação 

Inclusiva na rede pública de ensino. Apesar das atividades iniciais terem se realizado no 

município de Juazeiro/BA a pesquisa-ação aconteceu no município de Petrolina, em escola da 

rede particular. Optei por não excluir as informações coletadas na instituição de Juazeiro/BA, 

pois estas me forneceram um arcabouço das práticas pedagógicas vinculadas à inclusão no 

âmbito escolar, e também se aglutinaram na minha própria conceituação do termo “inclusão” 

palavra tão em voga, mas com conotações bastante distintas.  

Fazendo um recorte no campo da inclusão educacional, comungo da compreensão 

que defende: 

[...] escolas inclusivas são escolas para todos, implicando um esquema 

educacional que reconheça e atenda às diferenças individuais, respeitando 

as necessidades de qualquer dos alunos. Sob essa ótica, não apenas 

portadores de deficiência seriam ajudados e sim todos os alunos que, por 

inúmeras causas, endógenas ou exógenas, temporárias ou permanentes, 

apresentem dificuldades de aprendizagem ou no desenvolvimento 

(CARVALHO, 2004, p.29).  

No primeiro capítulo, discuto com maior ênfase os conceitos de inclusão, por ora, nos 

importa saber como a pesquisa teve seus fluxos modificados e reconduzidos para outros 

leitos. 
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A investigação inicialmente seria realizada apenas no município de Juazeiro/BA 

devido meu conhecimento da dinâmica da Secretaria Municipal de Educação no que tange à 

Educação Inclusiva, no entanto, apesar da colaboração do NAPSI, não consegui anuência de 

professores com formação em Artes Visuais ou Educação Artística da rede municipal para 

participar da pesquisa. Por se tratar de uma pesquisa-ação a necessidade de dispor de tempo 

para o planejamento das ações e construção de recursos didáticos foi um fator que repercutiu 

negativamente na decisão dos professores, visto que muitos deles trabalham em mais de uma 

instituição. Por sugestão de colegas professores, apresentei a proposta de pesquisa para uma 

escola privada de Petrolina/PE conhecida por ter um público bastante diversificado, composto 

por expressiva parcela de crianças com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento, 

e com variadas necessidades especiais de aprendizagem. A professora de Artes da instituição, 

era licenciada em Artes Visuais, inclusive, tal profissional já era minha conhecida de tempos 

acadêmicos. Como a instituição mostrou interesse na pesquisa e os profissionais se 

mostraram disponíveis, esta se tornou o campo para estudo.  

Reconhecendo a unidade geográfica e cultural desse recorte do Vale do São 

Francisco, bem como o intenso trânsito de profissionais entre as duas cidades (Juazeiro/BA e 

Petrolina/PE) achei pertinente inserir relatos e observações acerca da proposta de Educação 

Inclusiva desenvolvida em Juazeiro/BA como referência para o contexto investigado em 

Petrolina/PE. 

A presente pesquisa configura-se como uma pesquisa-ação, pois se orienta pela 

intervenção em seu campo de estudos, buscando uma melhoria de determinada prática, 

nesse caso, no ensino-aprendizagem. Por extensão, poderíamos classificá-la como pesquisa-

ação educacional. 

A pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o 

desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam 

utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o 

aprendizado de seus alunos (TRIPP, 2005, p.445). 

Para a professora e pesquisadora brasileira Lúcia Pimentel (2006), a pesquisa em 

Ensino da Arte é aquela que enfatiza os processos de ensino, seus fundamentos e reflexões. 

Dessa maneira, compreende a Arte enquanto processualidade do ser, vinculada 

indissociavelmente ao fazer e ao ensinar/aprender. 
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Utilizei uma abordagem multimétodos para coleta de dados, entre os quais, cito: 

questionários, entrevistas, observação semi-estruturadas e fotografias. Foram realizadas 

entrevistas apenas com profissionais de Educação: uma técnica gerente do setor de Educação 

Inclusiva de Juazeiro, a professora de Arte da escola selecionada para pesquisa-ação e a 

professora que atuava no setor de Atendimento Educacional Especializado da escola. As 

entrevistas foram todas gravadas e transcritas ipsis litteris, logo é possível perceber marcas 

de oralidade nas entrevistas cedidas. A Técnica do setor de Educação Inclusiva de Juazeiro foi 

entrevistada em seu local de trabalho, assim como a professora de Arte, já a professora de 

Atendimento Educacional Especializado foi entrevistada em sua residência por não possuir 

uma carga horária muito extensa na escola e tempo disponível para entrevistas no local de 

trabalho. 

 Partindo de avaliação diagnóstica por questionário acerca dos temas: Educação 

Inclusiva e ensino de Artes Visuais, além de observação de aulas de Artes Visuais e estudantes, 

eu e a professora de Artes Visuais selecionamos conteúdos e produzimos materiais didáticos 

e estratégias de ensino a serem aplicadas na sala de aula. A princípio a perspectiva de criar 

materiais didáticos despontava com maior fulgor, no entanto no decorrer da pesquisa me 

pareceu trazer recursos sensoriais com perspectivas didáticas um método de colocar os 

estudantes em situação passiva, receptiva, não criativa e reflexiva, de modo que tal foco foi 

redirecionado para a criação de estratégias e situações didáticas que envolvessem o sensorial 

a partir das escolhas do público estudantil. 

A produção de tais estratégias foi orientada pelo perfil dos estudantes observados na 

sala e dados referentes aos que apresentavam necessidades especiais de aprendizagem. Com 

essas práticas pedagógicas busquei mobilizar mais de um sentido da percepção, ofertando 

assim, mais estímulos e informações aos estudantes, bem como requerendo uma participação 

mais ativa na aprendizagem. 

Nas aulas onde foram realizadas as intervenções, busquei registrar a relação dos 

estudantes com as propostas didáticas: produção de fotografias, baixos relevos, objetos com 

caráter lúdico e sensorial, etc., além de suas relações com os colegas e sua compreensão 

acerca do trabalho que estava realizando. Desta forma, buscamos entender "o[s] indivíduo[s] 

no lugar ao qual pertence[m], reforçando e ampliando seus lugares no mundo" (BARBOSA, 
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2008, p. 99). Inclusive a interação com os estudantes, com os espaços das escolas e com os 

professores, é uma preocupação presente em teóricos como José Pacheco e John Dewey. Para 

o primeiro "uma das noções centrais da inclusão em escolas é ser aceito na comunidade 

social" (2007, p. 51), e, para Dewey, a busca por uma teoria da experiência tem que considerar 

"que a vida se dá em um meio ambiente; não apenas nele, mas por causa dele, pela interação 

com ele" (2010, p. 74).  

A investigação foi organizada em dois blocos: no segundo semestre de 2015 foram 

contatadas instituições e profissionais de educação e realizadas as primeiras entrevistas e 

observações referentes à pesquisa acerca da educação inclusiva no município de Juazeiro/BA 

e, no ano de 2016 houve seleção de escola. Como já discorrido, a pesquisa-ação seria realizada 

em escola de Juazeiro/BA, para tanto havia estabelecido como critérios de seleção: i) 

instituição escolar ser municipal, visto que não há por parte do Estado da Bahia um 

acompanhamento da educação inclusiva; ii) ofertar Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, pois 

nesse nível e anos há espaço curricular próprio para as aulas de artes, o que nem sempre 

acontece do 1º ao 5º ano considerando que os docentes dessa etapa atuam em todas as 

disciplinas ensinadas; iii) ter uma variedade de estudantes com necessidades educacionais 

especiais; iv) ter sala de recursos multifuncionais com acompanhamento realizado por 

profissional de Atendimento Educacional Especializado; v) Ter aula de Arte ministrada por 

professor licenciado em Artes Visuais ou Educação Artística. 

Por recomendação do NAPSI acabei indo diretamente a uma única escola municipal, 

o fato é que segundo uma das técnicas educacionais que trabalha no setor de Educação 

Inclusiva, são poucas as escolas que tem como estudantes do 6º ao 9º anos, alunos com 

alguma deficiência e/ou necessidade educacional, pois à medida que os anos escolares 

avançam há uma maior taxa de reprovação desses alunos. A escola indicada no entanto, 

contava com a presença desse público diverso e possuía a sala de recursos multifuncionais 

melhor equipada e organizada entre as demais instituições do município. Ao entrar em 

contato com os docentes responsáveis pelo Ensino de Arte na instituição (três professores) 

não pude selecioná-la como campo da pesquisa-ação, pois apenas um dos profissionais tinha 

formação artística, mas este não pode se disponibilizar a participar dessa investigação pois 

tinha tempo bastante reduzido por lecionar em duas escolas da região e trabalhar como 
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artista plástico. Essa dificuldade de interlocução me fez pensar em um relato da Ana Mae 

Barbosa (2008, p.101), que já alertava para o fato de que o professor(a)/artista, muitas vezes 

reproduzem o discurso da Arte/educação Moderna, que tendem a ensinar em função de suas 

obras e relegam a preocupação de "como ensinam, por que ensinam, a quem ensinam" e que 

a docência é uma complementação de suas atividades. 

Na época, procurei outra escola com perfil semelhante, fui orientada pelos mesmos 

profissionais do NAPSI a conhecer uma escola em Salitre (Zona Rural de Juazeiro) a qual tinha 

Sala de Recursos Multifuncionais, atendia estudantes do 6º ao 9º ano com necessidades 

educacionais especiais, mas embora a profissional de Atendimento Educacional Especializado 

buscasse realizar atividades de Artes Visuais com os estudantes que acompanhava pois tinha 

interesse na área de artes e havia feito recentemente um curso de Formação Pedagógica a 

Distância (PARFOR) em Artes Visuais pela Plataforma Freire, os professores responsáveis por 

ministrar as aulas de Arte não tinham formação na área. 

Sabendo que na região haviam poucos professores com formação em Educação 

Artística ou Artes Visuais, visto que o curso mais próximo de formação de professores em arte 

localiza-se em Salvador, optei por recorrer aos meus colegas de licenciatura. Concluí a 

Licenciatura em Artes Visuais no 2º semestre de 2013 junto com mais três colegas, ao todo, 

nós quatro fomos as primeiras licenciadas em Artes Visuais pela Universidade Federal do Vale 

do São Francisco (UNIVASF) Campus localizado no município de Juazeiro/BA. 

Apenas uma de minhas colegas de curso estava atuando como docente de Artes 

Visuais com estudantes do 6º ao 9º ano no Vale do São Francisco, no entanto, trabalhava na 

rede privada, no município de Petrolina. Sempre a ouvia falar muito bem da instituição de 

ensino em que trabalhava e a preocupação da equipe em atender público com diferentes 

necessidades educacionais (crianças com Síndrome de Down, autismo, deficiência física, etc.) 

e assim decidi entrar em contato com a diretoria e coordenação para questionar a 

possibilidade da pesquisa ser realizada em tal escola. A instituição recebeu bem a proposta de 

pesquisa, logo, o campo da pesquisa-ação foi essa escola, em Petrolina/PE, a qual será melhor 

discriminada ao longo desse texto. 

Diante de uma certeza de interlocução segura em sala de aula, não realizei a pesquisa 

de caráter exploratório na Secretaria de Educação de Petrolina/PE, pois não havia tempo hábil 
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para tanto e os dados coletados em Juazeiro/BA já permitiam uma orientação às práticas 

pedagógicas. 

Os dados obtidos na primeira fase da pesquisa, durante o ano de 2015, a partir de 

visitas esporádicas à Juazeiro/BA e via e-mail, foram subsídios para as implementações 

subsequentes, sugerindo caminhos e revelando possíveis fragilidades na Educação Inclusiva 

implementada em Petrolina/PE. Nesse sentido, para as atividades de intervenção em sala de 

aula, segui os seguintes passos: observação das aulas e turmas, escolha de conteúdos, 

planejamento pedagógico, desenvolvimento de estratégias didáticas para por fim, intervir em 

sala de aula. 

Defendo a relevância da proposta, pois essa foi direcionada ao estudo acerca de uma 

problemática amplamente discutida dentro das políticas nacionais: a inclusão na educação 

formal, a qual ainda apresenta dificuldades de ser implementada como previsto na legislação 

com os Pareceres nº 17/2001 e 13/2009 dos Conselhos Nacional de Educação e Educação 

Básica (BRASIL, 2001; BRASIL, 2009) a resolução nº 4 de outubro de 2009 (BRASIL, 2009) e a 

Lei 13.146/2015 denominada Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e também chamada de Estatuto 

da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015) a qual entrou em vigor em janeiro de 2016.  

Algumas dificuldades relatadas pelos professores da rede pública e particular em 

conversas informais no tocante à Educação Inclusiva, apontam: formação inicial e continuada 

insuficiente no tocante à Educação Inclusiva e necessidades educacionais especiais: escassez 

de materiais didáticos que favoreçam práticas de ensino inclusivas; estrutura escolar e 

curricular inadequada para atender aos pressupostos da educação inclusiva; e quantidade 

excessiva de estudantes por turma. Ainda que possamos observar o aumento de crianças com 

deficiências frequentando escolas isso não é suficiente para garantir a inclusão, é necessário 

oferecer educação de qualidade a todos, reconhecendo os diferentes perfis, habilidades e 

potencialidades. 

 

A política de inclusão de alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais na rede regular de ensino não consiste apenas na permanência 

física desses alunos junto aos demais educandos, mas representa a ousadia 

de rever concepções e paradigmas, bem como desenvolver o potencial 

dessas pessoas, respeitando suas diferenças e atendendo suas necessidades 

(BRASIL, 2001, p.12) 
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Em alguns casos, escolas chegam a rejeitar estudantes por se reconhecerem 

despreparadas para acolhê-los e oferecer um ensino adequado às suas necessidades. É 

importante ressaltar aqui que apesar de parecer um tema e política pública recentes, o acesso 

à educação é resguardado desde 1989 pela lei nº 7.853/89, a qual definiu como crime recusar, 

suspender, adiar, cancelar ou extinguir matrícula de um estudante por causa da deficiência. 

Se esse ato criminoso ainda se dá em nossos dias, podemos supor que não haja uma 

fiscalização eficiente no tocante aos processos de matrícula escolar, ou que os cidadãos 

desconhecem seus direitos legais de acesso à educação, ou mesmo, que a família e estudante 

abdicam de seu direito, devido constrangimento e descaso vivenciados. 

Além das questões da educação inclusiva, é importante reconhecer que a arte 

contemporânea com suas inúmeras formas, vem requerendo de seus públicos uma vivência 

multissensorial. Dessa maneira, por que não exercitar mais nossos sentidos dentro da 

Educação em Artes Visuais? Exercitar a percepção pelos sentidos para enriquecer nossas 

experiências e apreensões do e sobre o mundo, para favorecer nossas próprias formas de nos 

expressar? 

Se as Artes Visuais contemplam uma gama cada vez maior de canais perceptivos, por 

que não envolver esses mesmos canais no seu ensino? Essa seria uma possibilidade de 

potencializar os processos de ensino-aprendizagem para estudantes com os mais variados 

perfis. Assim, uma abordagem multissensorial é uma estratégia que amplia as 

experimentações artísticas das crianças e jovens, bem como, suas noções do processo de 

fruição com os objetos de arte da contemporaneidade, propiciando ampliadas formas de 

conhecer e produzir sentidos para as aprendizagens em Artes Visuais.  

Como exemplo da produção artística com caráter multissensorial podemos citar os 

Penetráveis e Bólides de Hélio Oiticica (Imagem 1), os Objetos Relacionais de Lygia Clark 

(Imagem 2) e as instalações de Ernesto Neto (Imagem 3). 
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Imagem 1 - Bólide Bacia 1 e Penetrável Rijanviera (Hélio Oiticica) 

  

Fonte: https://entretenimento.uol.com.br/album/heliooiticica_rj_2010_album.htm#fotoNav=20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2 - Objetos Relacionais (Lygia Clark) 

  

Fonte: http://casavogue.globo.com/MostrasExpos/Arte/noticia/2014/05/expo-historica-de-lygia-
clark-no-moma.html 

https://entretenimento.uol.com.br/album/heliooiticica_rj_2010_album.htm#fotoNav=20
http://casavogue.globo.com/MostrasExpos/Arte/noticia/2014/05/expo-historica-de-lygia-clark-no-moma.html
http://casavogue.globo.com/MostrasExpos/Arte/noticia/2014/05/expo-historica-de-lygia-clark-no-moma.html
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Imagem 3 - Instalação Anthropodino (Ernesto Neto) 

 

Fonte: http://www.nytimes.com/2009/05/15/arts/design/15neto.html 

 

Nicolas Bourriad (2009, p.21) avaliando as características da arte contemporânea 

defende a emergência de uma estética relacional, “uma forma de arte cujo substrato é dado 

pela intersubjetividade e tem como tema central o estar-junto, o ‘encontro’ entre observador 

e quadro, a elaboração coletiva de sentido”. O autor cita a linguagem da pintura (quadro) 

como exemplo das relações estabelecidas, mas podemos perceber com mais evidência o 

estabelecimento de vínculos entre arte e fruidor nas instalações artísticas e propostas 

artísticas neoconcretas, as quais reivindicam a presença física do público não mais como um 

mero “observador”.  A elaboração coletiva de sentido, não se dá apenas como a construção 

de um significado reflexivo e pessoal, mas também se constrói pela própria mobilização de 

um corpo que é sensorial, que também compreende pelos sentidos da percepção.  

Atualmente no campo das Artes Visuais as propostas da arte como campo expandido 

e estética relacional, envolvem criações que extrapolam a concepção mais corriqueira do que 

seja uma obra visual e seus limites, nesse sentido, a recepção não se dá apenas pelo 

levantamento de informações históricas, filosóficas ou mesmo biográficas do(a) autor(a), é 

http://www.nytimes.com/2009/05/15/arts/design/15neto.html
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necessário mobilizar os sentidos, despertar o corpo para o encontro com a arte, é necessário 

permitir-se sentir... 

Considerando esse contexto artístico e educacional, elenquei como objeto de 

pesquisa a educação inclusiva no âmbito do ensino formal de Artes Visuais e como abordagem 

pedagógica: a multissensorialidade associada à Abordagem Triangular. 

O interesse primordial dessa pesquisa foi construir e experimentar abordagens 

multissensoriais no ensino de Artes Visuais buscando contribuir para uma Educação Inclusiva. 

Assim, elaborei proposições metodológicas para o ensino-aprendizagem em Artes Visuais a 

partir da experiência pedagógica sinestésica, ou seja, a partir de um planejamento 

educacional, busquei permitir compartilhamento de situações didáticas inclusivas onde a 

multissensorialidade fosse utilizada para ampliar as formas de percepção tanto dos educandos 

como dos educadores. Pois tais práticas parecem culminar numa maior efetividade das ações 

educativas em arte e potencializar as interações entre os sujeitos (educandos e educadores) 

e entre educandos e objetos do conhecimento.  

Essa pesquisa também teve como objetivos: (i) discriminar características 

heterogêneas de aprendizagem em Artes Visuais no contexto escolar; (ii) compartilhar e 

experimentar ferramentas pedagógicas (métodos e materiais) para práticas inclusivas em 

Artes Visuais, por meio da abordagem sinestésica e; (iii) avaliar as possíveis dificuldades 

apresentadas pela implementação da abordagem sinestésica na educação formal em Artes 

Visuais.  

Para elaborar ou pensar um panorama acerca das pesquisas já realizadas com a 

temática selecionada, realizei uma busca nos bancos de dados virtuais. Inicialmente coletei 

trabalhos de forma aleatória na WEB que enfocassem o tema “sinestesia” e alguma relação 

com a arte. Dessa forma, tive contato com os trabalhos de Filipa Gomes (2003) que aborda a 

música na construção plástica do artista Wassily Kandinsky, discorrendo sobre como a 

abstração nas pinturas desse artista foi pautada não na “realidade” visual, mas, na percepção 

sonora e a de Carla Patrícia Magalhães Presa (2008) intitulada “Sinestesia na Arte”. Outro 

autor que mergulha no tema é Sergio Roclaw Basbaum (2002; 2003) que propõe a sinestesia 

como estratégia para a construção de um conceito de percepção digital: 

A cultura digital imprimiu notável aceleração ao mundo [...] a noção de 

historicidade dissolve-se na circularidade do instante sinestésico; as 
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experiências do tempo narrativo e do espaço contemplativo visual se 

dissolvem em sensação. Estamos, novamente, num mundo mágico, onde 

emergem todo o tipo de metáforas e discursos espirituais e míticos de nossa 

experiência [...]. A estes aspectos, largamente sinestésicos, de nossa 

experiência contemporânea, chamo percepção digital. (BASBAUM, 2003, 

p.18). 

 

Buscando  maior  refinamento nas  pesquisas,  elegi os  endereços  eletrônicos da 

Scielo (http://www.scielo.org/php/index.php) e do Google Acadêmico 

(https://scholar.google.com.br/) para compor um panorama do atual estado da arte dos 

temas dessa pesquisa: Ensino de Artes Visuais, Educação Inclusiva e 

Multissensorialidade/Sinestesia. 

Em pesquisa de artigos realizada no Scielo, por seleção de método integrado, tendo 

como os termos para busca: “artes visuais, educação inclusiva, sinestesia”, e realizando uma 

busca com recorte “Regional”, não foi identificada nenhuma produção. Utilizando a mesma 

configuração, mas indicando apenas o termo “sinestesia” foram apontadas as seguintes 

pesquisas: Synesthesia and music perception, publicado em 2015 por Guilherme Francisco F. 

Bragança, João Gabriel Marques Fonseca e Paulo Caramelli; Parâmetros para o estudo da 

sinestesia na música, publicado em 2010 por Guilherme Francisco Furtado Bragança; 

Sinestesia y dinamismo em la poesía mística de Jacobo Fijman, publicado em 2013 por Felipe 

Cussen; Diretrizes metodológicas para investigar estados alterados de consciência e 

experiências anômalas, publicado em 2003 por Alexander Moreira de Almeida e Francisco 

Lotufo Neto e, por fim, La “visión del aura” como experiencia alucinatoria em individuos no-

clinicos, publicado em 2008 por Alejandro Parra. 

Esse apanhado mostra o estudo bastante recente de aspectos sinestésicos, no 

entanto, não aponta trabalhos publicado voltados à educação ou às Artes Visuais. Observei 

também que entre as cinco publicações, há apenas duas em língua portuguesa. 

No banco de dados do Google Acadêmico iniciei a pesquisa a partir dos mesmos 

termos: “artes visuais, educação inclusiva, sinestesia”, colocando-os cada um entre aspas para 

garantir a presença de textos que contemplassem todos os termos em simultâneo. Na busca, 

foram encontradas cinco publicações que variavam de livro, dissertação a trabalho publicado 

em anais de eventos. 

http://www.scielo.org/php/index.php
https://scholar.google.com.br/
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Nessa lista, inserem-se o livro TEATRO-EDUCAÇÃO: Uma experiência com jovens 

cegos, publicado em 2011 por Roberto Sanches Rabêllo; a dissertação do Mestrado em 

Educação da Universidade Federal do Amazonas, intitulada Artes como disciplina no currículo 

da escola indígena e na formação de seus (suas) professores (as) defendida em 2009 por Isabel 

Cristina Ferreira Aranha; a monografia da especialização em Libras pela Universidade Católica 

de Brasília, intitulada Literatura surda: tradição literária surda brasileira, apresentada em 

2012 por Gisele Freitas Mota; o trabalho final de mestrado profissional em Teologia pela 

Escola Superior de Teologia, intitulado Música e saúde na escola, apresentado em 2011 por 

Joana Haar Karam e, o trabalho apresentado em evento na Universidade Federal de Santa 

Maria, ano de 2014, intitulado Conexões entre vida e criação musical em uma escola técnica 

do Rio de Janeiro, desenvolvido por Rosana de Oliveira. 

Esse material, embora não tenha como palavras-chave os termos apontados para 

busca, em algum momento aponta a sinestesia, a Educação Inclusiva e as Artes Visuais em seu 

texto. Tal produção sugere um horizonte mais direcionado à educação do que os trabalhos 

encontrados na busca pelo Scielo, no entanto, ainda não se veem a presença de trabalhos que 

enfoquem as Artes Visuais, sinestesia e inclusão. No tocante à temática de artes, as produções 

apontam principalmente para a música, ou ainda, para o teatro. 

Diante desse panorama, senti-me ainda mais desafiada e estimulada a conduzir 

minha pesquisa num campo ainda pouco explorado. 

As discussões aqui apresentadas estão organizadas em três capítulos: o primeiro 

Imergindo nas concepções de Educação Inclusiva, o segundo Um rio de sensações: a 

experiência multissensorial no Ensino de Artes Visuais e o terceiro Construindo pontes sobre 

as águas: a importância das relações na Educação Inclusiva. 

Entendo essa pesquisa como um fluxo, semelhante ao fluvial, as águas se misturam 

num dinamismo incessante, deságuam no mar, mas o rio ainda continua lá como fluxo de 

outras águas. Nesse sentido construí cada parte desse itinerário a partir de relações com as 

águas e com os seres que habitam, interferem ou se adaptam ao rio como os peixes e os 

ribeirinhos. As imagens que abrem cada parte dessa pesquisa são pinturas à óleo de autoria 

do artista juazeirense Antônio Carlos Coelho de Assis (Coelhão), o qual tem em boa parte de 

sua obra envolvida pelo universo simbólico do Rio São Francisco, carrancas e lendas locais. 
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Algumas dessas imagens não aprecem na íntegra, foram recortadas. A presença do rio, dos 

ribeirinhos e de horizontes diluídos nas paisagens fizeram com que eu identificasse minha 

pesquisa também portadora dos discursos dessas imagens. A presença da imagem se dá nessa 

pesquisa sem que necessariamente seja configurada em uma concretude visual, ou seja, a 

imagem muitas vezes surge a partir das palavras, das descrições, dos relatos e memórias das 

experiências vivenciadas no processo de pesquisa.     

Começo com o capítulo Imergindo nas concepções de Educação Inclusiva, pois 

entendo que foi necessário mergulhar no universo da Educação Inclusiva para que essa 

pesquisa pudesse acontecer. Assim, no primeiro subcapítulo “Os afluentes da Educação 

Inclusiva: antecedentes e legislação nacional” abordo de forma sintética o trajeto que a 

população com deficiência ou necessidades educacionais especiais, a qual foi excluída das 

instituições de ensino, foi aos poucos trilhando até ter o direito de frequentar escolas comuns 

e ter ensino de qualidade pensado para reduzir suas barreiras à aprendizagem. Essa 

perspectiva inicialmente pensada para atender esse grupo de pessoas, acaba se 

metamorfoseando na proposta de Educação Inclusiva que se trata de uma modificação na 

maneira de compreender o papel da escola, família, estudantes e professores na formação 

dos mais diferentes perfis de estudantes. 

No segundo subcapítulo: “Palafitas educacionais: construindo uma Educação 

Inclusiva” discorro sobre como as instituições de ensino que fazem parte dessa pesquisa, 

estruturam-se para implementar a Educação Inclusiva. Fazem parte desses relatos a própria 

compreensão do que seja uma escola inclusiva e quais os procedimentos e posturas que 

viabilizam essa perspectiva, desde a estrutura física até questões específicas como adaptações 

curriculares e avaliações. 

Assim, busco cercar-me de referências legais e teóricas já apontando também 

questões mais locais vivenciadas e observadas no decorrer da pesquisa ainda que nem todas 

elas se manifestam no campo. As referências mais presentes nessa discussão foram leis e 

pareceres do Ministério da Educação acerca da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146, de 6 

de julho de 2015; Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011; Parecer 17/2001, de 3 de 
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julho de 2001; Resolução 4/2009; Parecer CNE/CEB n º 13/2009; Lei 7.853, de 24 de outubro 

de 1989) e a produção teórica de Carvalho (2004). 

No segundo capítulo, Um rio de sensações: a experiência multissensorial no Ensino de 

Artes Visuais, apresento as questões mais pedagógicas da pesquisa: como foram selecionados 

os conteúdos, como foram pensadas as práticas pedagógicas, como foram construídas e 

compartilhadas as experiências multissensoriais no Ensino de Artes Visuais, e como ao 

decorrer das propostas, o eixo da atuação foi sendo modificado para atender aos princípios 

da Educação Inclusiva. Como referência teórica de suporte utilizei: Dewey (2010) e Pacheco 

(2007). 

Neste capítulo, mergulhei também, no debate do termo “sinestesia” e 

“multissensorialidade” e suas aplicações no campo da arte, buscando assim, a partir dessas 

duas referências, estabelecer nexos entre sentidos da percepção humana, Artes Visuais e 

Educação.  

Além das pesquisas realizadas, enfocando sinestesia e metodologia multissensorial, 

trouxe contribuições de teóricos que defendem a importância das experiências para a 

educação e especificamente as contribuições dessas para a educação em artes. 

Em Construindo pontes sobre as águas: a importância das relações na Educação 

Inclusiva abordo como a formação de laços é indispensável para as práticas de Educação 

Inclusiva, os elos criados entre família, comunidades escolar, estudantes e entre estudantes e 

professores. E a partir desses laços que criam redes, é possível aprofundar o mergulho nas 

necessidades, potencialidades e limitações de cada estudante, assim, não apenas serão 

construídos os cardumes, mas serão reconhecidas as peculiaridades de cada peixinho. 
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Escolhi alguns, entre os muitos afluentes possíveis para a realização dessa pesquisa, 

mas tal escolha não foi aleatória e compreender seus critérios certamente servirá para facilitar 

a interpretação dos dados referentes às atividades que foram desenvolvidas. 

Mergulho então nos campos de pesquisa... busco assim, delinear suas extensões, 

fluxos e caracterizá-los. Essa imersão se dá tanto quando adentro nos meandros do campo de 

pesquisa, como também quando o tema da inclusão escolar me mantem absorta em procurar 

conhecer essa perspectiva política educacional e sua implementação no cotidiano escolar. 

Inicialmente a proposta de pesquisa estava vinculada apenas ao município de 

Juazeiro/BA e o acompanhamento das atividades de Ensino de Artes Visuais nos anos finais 

do Ensino Fundamental de uma escola municipal, mas devido à dificuldade de encontrar 

professores(as) licenciados(as) em Educação Artística ou Artes Visuais com disponibilidade 

para atuar conjuntamente numa pesquisa-ação em Juazeiro/BA, optei em ampliar o campo 

para Petrolina/PE, cidade vizinha, banhando-me nas águas da outra margem do rio. 
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Para que um grande rio exista é necessário que pequenos outros se somem a ele e o 

deem volume e constância. Assim é a educação, resultado do agrupamento de diversos 

sujeitos: estudantes, professores, famílias, coordenação, agentes de limpeza, merendeiras, 

porteiros, diretores, secretários de educação, teóricos, ministro de educação entre outros, 

cada qual com sua função para que o ecossistema educacional se mantenha em equilíbrio. 

Conhecer quem faz parte dos afluentes dessa pesquisa, permite-me apresentar 

melhor as origens das águas que exploro, bem como compreender as suas limitações e 

potencialidades, visto que os afluentes tem importante papel na quantidade e qualidade das 

águas do curso do rio. 

Como pesquisadora e, principalmente como ser humano, inquieta-me a maneira 

como organizamos os espaços e dinâmicas sociais estabelecendo barreiras ao livre exercício 

da cidadania de todos aqueles que compõem a sociedade. Talvez te venha à mente diversas 

imagens de calçadas irregulares, postes mal instalados, rampas íngremes demais para serem 

transpostas por um cadeirante, mas são inúmeros os empecilhos presentes no cotidiano para 

muitos de nós. Muitas vezes, esses nos passam despercebidos, pois somos jovens e ainda 

temos pernas fortes e firmes para desviar dos obstáculos, ou sejamos altos o suficiente para 

puxar a cordinha do ônibus até a próxima parada, talvez enxerguemos bem o bastante para 

conseguir ler a tempo as letrinhas miúdas dos destinos dos ônibus, nosso raciocínio seja hábil 

o suficiente para tomar decisões rapidamente, ou tenhamos recursos financeiros para nos 
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dedicarmos à nossa formação profissional sem precisar trabalhar concomitantemente oito 

horas diárias, talvez sejamos demasiadamente “iguais” para sofrer preconceito devido nossa 

orientação sexual, nosso gênero, nossa profissão, nossa religião, nossa etnia ou nossa classe 

social.  

Penso que defender uma sociedade inclusiva é celebrar a diversidade como riqueza, 

problematizando o que nos aproxima, o que nos difere enquanto seres humanos e buscar 

soluções para atenuar barreiras de acesso, aprendizagem e participação social. 

Segundo Sanches e Teodoro (2006, p. 69), o movimento em torno da inclusão escolar 

teve início em prol das pessoas em situação de deficiência, “por isso, muitos pensam que a 

inclusão escolar é para jovens em situação de deficiência, mas não, ela deve contemplar todas 

as crianças e jovens com necessidades educativas”. Nesse sentido podemos ampliar tal 

concepção para todo e qualquer indivíduo, visto que todos nós possuímos necessidades 

educativas, todos passamos por formação educacional ao longo da vida, seja esta formal e 

institucionalizada, seja esta difundida nas vivências cotidianas. 

Um dos grandes marcos da Educação Inclusiva é a Declaração de Salamanca 

(ESPANHA, 1994), documento resultante de uma Conferência realizada entre 7 e 10 de junho 

de 1994, em Salamanca/Espanha, reunindo mais de 300 participantes os quais representavam 

92 governos e 25 organizações internacionais a fim de promover os objetivos de Educação 

para Todos. Para esse documento, fica evidente que apesar de as crianças com deficiências e 

superdotação necessitarem de um olhar mais aguçado perante suas peculiaridades, a 

pedagogia de uma escola que se propõe inclusiva deve ser centrada na criança: 

 
[...] as escolas se devem ajustar a todas as crianças, independentemente das 

suas condições físicas, sociais, linguísticas ou outras. Neste conceito, terão 

de incluir-se crianças com deficiência ou sobredotados, crianças da rua ou 

crianças que trabalham, crianças de populações remotas ou nómadas, 

crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de áreas ou 

grupos desfavorecidos ou marginais. (ESPANHA, 1994, p. 6) 

 
Esse pensamento nos deve fazer compreender que precisamos todos ampliar nossos 

sentidos, transitar (hipoteticamente) pelas condições corporais diversas e buscar 

implementar estratégias que facilitem a participação de cada um na sociedade.  
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No tocante à educação, mais do que boa vontade dos profissionais para que essa 

proposta (que já vem sendo implantada) obtenha êxito, são necessários: a formação de 

profissionais especializados e disponibilização de recursos pedagógicos diferenciados. 

A Educação Inclusiva visa promover situações didáticas onde as diversidades sejam 

contempladas como formas de aprendizagem, propiciando diversos canais para a construção 

do conhecimento, da autonomia e da cidadania. 

Para Susana Pimentel (2008, p.122) um dos empecilhos à implementação de 

Educação Inclusiva nas escolas é a crença, das próprias instituições, de que já trabalham da 

forma correta, logo os estudantes precisam se adaptar aos métodos: “novos conceitos e 

práticas precisam ser incorporados à educação escolar, de forma que as diferenças sejam 

atendidas em suas peculiaridades sem, contudo, provocar desigualdades”. 

Citamos também outras dificuldades percebidas e apontadas pelos/as 

professores/as, as quais decorrem principalmente da formação inicial e continuada 

insuficiente no tocante à Educação Inclusiva e deficiência; a escassez de materiais didáticos 

que favoreçam práticas de ensino inclusivas; a estrutura escolar e curricular inadequadas para 

atender os pressupostos da Educação Inclusiva e a quantidade excessiva de estudantes por 

turma. 

No tocante à formação educacional dos profissionais, a demanda se mostra urgente, 

pois ainda são poucos os cursos de formação de professores que contemplam a preparação 

para atuar nos pressupostos de uma Educação Inclusiva. Mesmo havendo uma estrutura física 

condizente com as especificações legais para acessibilidade e oferta de recursos tecnológicos 

para práticas pedagógicas inclusivas, corre-se o risco de subutilizar recursos pelo despreparo 

dos profissionais. Tomemos como exemplo, uma situação semelhante relatada por Ana Mae 

Barbosa em relação ao uso de tecnologias contemporâneas em museus, segundo a autora, de 

nada servem os avanços tecnológicos se esses “convivem com interpretações teóricas 

redutoras da arte e da educação” (2008, p. 105). 

Acredito ser necessário ainda, esclarecer o que se entende por Educação Inclusiva 

pois são bastante diversas as opiniões de profissionais de educação e até o posicionamento 

de teóricos acerca do tema.  
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Compreendo a Educação Inclusiva como aquela que busca orientar suas práticas 

pedagógicas para um público diverso, ou seja, onde o olhar da equipe escolar seja voltado a 

reconhecer a diversidade inerente ao ser humano buscando-a tomar como uma riqueza. Em 

uma escola que se propõe inclusiva a equipe escolar ao invés de buscar tornar homogêneos 

os resultados, conhecimentos e comportamento dos estudantes, promoverá a valorização dos 

saberes, práticas e interesses distintos.  

"Falar de Educação inclusiva é falar em equidade, diversidade física, intelectual, 

étnica, cultural ou religiosa, direitos e também deveres, e romper com as barreiras impostas 

pela utopia de alcançar a homogeneidade, a normalização, o ‘homem/o aluno médio’" 

(SANCHES, 2011, p.136). 

Entendo também que, em uma Educação Inclusiva, as limitações ou dificuldades 

observadas nos estudantes buscam ser atenuadas pela redução de barreiras às 

aprendizagens. 

Nesse sentido, comungo da seguinte definição de escola inclusiva: escolas que 

reconhecem que todos os indivíduos são diversos e merecem respeito e atenção para suas 

diferenças, nessas, as diferenças não são vistas como “falhas” ou “incompetências” mas 

característica humana a ser valorizada. Assim, cada educador busca explorar as 

potencialidades apresentadas por seus estudantes e reduzir possíveis barreiras às suas 

aprendizagens, não importando se a criança possui ou não um laudo médico que aponte uma 

deficiência. Todos devem ser reconhecidos em suas peculiaridades. 

Conceber a Educação Inclusiva como a inserção real, ativa, participante e não apenas 

a presença física dos sujeitos nas escolas envolve uma série de ações e recursos (humanos e 

físicos), para tanto, foi pensada uma reestruturação do ensino formal regular. Dessa forma, 

hoje se busca tornar toda rede escolar pública inclusiva por meio de Atendimento Educacional 

Especializado em turno específico para estudantes com dificuldades de aprendizagem, bem 

como a inserção da criança ou adolescente em sala de aula regular, onde também devem ser 

minimizadas as barreiras da aprendizagem e de socialização. 

A necessidade de pensar a educação para a diversidade não é apenas reconhecida 

legalmente, mas também contemplada nos planos de educação. O Plano Nacional de 
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Educação (PNE) em vigência (2014-2024) tem como uma de suas 20 metas universalizar o 

acesso à educação básica: 

Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à 

educação básica e ao atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema 

educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas 

ou serviços especializados, públicos ou conveniados (BRASIL, 2014, p.33) 

 

Para que seja possível atender tal meta até 2024 várias estratégias foram estipuladas: 

desde a formação profissional, como o estímulo às pesquisas na área, parcerias com 

instituições não governamentais e ampliação da rede de profissionais. Apesar de algumas 

estratégias já estarem sendo implementadas em municípios do país, a mudança necessária à 

plenitude da proposta inclusiva requer tempo, pois apenas recentemente foram incluídas 

disciplinas específicas nas licenciaturas que tratam do processo de ensino-aprendizagem do 

público com deficiência. Além disso, é preciso pensar na reformulação da estrutura física de 

escolas para comportar uma sala de recursos multifuncionais e permitir acessibilidade e 

autonomia daqueles com deficiência física e sensorial. 

Esse panorama faz com que infelizmente ainda observemos casos, onde vagas para 

crianças e jovens são negadas. É uma situação que José Pacheco chama de inclusão “discutida 

em termos de justiça social” já que deve estar relacionada aos valores de igualdade e de 

aceitação (2007, p. 15). No entanto, ainda que muitas dificuldades sejam vivenciadas pelas 

instituições de ensino, é necessário compreender a luta histórica enfrentada por parcela da 

população excluída para que tivesse acesso garantido à educação pública e à legitimidade 

desse direito. O acesso à educação é resguardado desde 1989 pela lei nº 7.853/89, a qual 

definiu como crime recusar, suspender, adiar, cancelar ou extinguir matrícula de um 

estudante por causa da deficiência. 

Para Carvalho (2004), os professores envolvidos numa Educação Inclusiva devem ser 

“especialistas nos aprendizes”, e não em perfis biológicos, psicológicos e cognitivos como os 

termos diagnósticos que reúnem num mesmo grupo: cegos, surdos, crianças com paralisia 

cerebral, deficiência intelectual, autismo, entre outros. Entendo assim que mais do que saber 

minúcias de patologias, é necessário estar aberto para aprender com os estudantes que, 

mesmo possuindo uma mesma deficiência, podem apresentar diferentes dificuldades de 
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aprendizagem, pois são seres únicos, nesse sentido, alguns autores comungam da concepção 

de que a escola deve se adaptar ao seu público, independente das características que o 

estudante apresente: 

 

As práticas pedagógicas em uma escola inclusiva precisam refletir uma 

abordagem mais diversificada, flexível e colaborativa do que em uma escola 

tradicional. A inclusão pressupõe que a escola se ajuste a todas crianças que 

desejam matricular-se em sua localidade, em vez de esperar que uma 

determinada criança com necessidades especiais se ajuste à escola 

(integração) (PACHECO, 2007, p.15). 

 

Acreditar no potencial do professor em contemplar com suas estratégias e recursos 

de ensino toda a gama de diversidade humana pode parecer uma visão romantizada, mas isso 

é possível com planejamento, formação adequada dos profissionais e engajamento de toda a 

comunidade escolar. Não defendo que apenas a boa vontade e orientação ética dos 

profissionais da educação será suficiente para tornar o sistema de educação nacional, 

inclusivo, mas sem que esses professores se disponham a repensar suas práticas 

cotidianamente, conhecer seus estudantes (potencialidades e limitações) e buscar apoio de 

profissionais especializados (psicopedagogos, psicólogos e especialistas em Educação 

Especial) muito dificilmente o direito universal à educação pública será alcançado. 

Em nosso país, já podemos perceber uma mudança da proposta inclusiva nas 

instituições escolares, pois passamos de uma Educação Integradora para nos aproximarmos 

de uma Educação Inclusiva, a imagem da página seguinte, representa bem os conceitos de 

Integração e Inclusão escolar. 

Esta imagem me foi enviada por um estudante da Licenciatura em Artes Visuais em 

2014, quando eu atuava como professora substituta no curso de Artes Visuais, da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco na área de “Ensino das Artes Visuais”. 

Provavelmente ele a encontrou disponível na internet e a associou às nossas discussões em 

aula sobre os processos que conduziram (ou estão nos conduzindo a uma Educação Inclusiva). 

Podemos resumir o processo que vai da exclusão à inclusão da seguinte forma: 

inicialmente a sociedade está totalmente focada em um grupo majoritário de indivíduos 

considerados saudáveis e economicamente ativos, todos os demais são claramente excluídos, 

esses ficam à margem da sociedade (EXCLUSÃO). Assim permanecem afastados dos olhos da 
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sociedade, sujeitos reclusos em suas casas por terem deficiência intelectual, deficiência física, 

autismo e outras características.  

 
Imagem 4 -  Representação visual dos termos: Exclusão, Segregação, Integração e Inclusão 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Caroline Moreira Bacurau, 2014  

Ao longo do tempo são criadas instituições como por exemplo, o Imperial Instituto 

dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin Constant – IBC, o Instituto dos Surdos 

Mudos, criado em 1857, atual Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES e o Instituto 

Pestalozzi, fundado em 1926 para atender pessoas com deficiência mental (BRASIL, 2008), os 

quais acolhem parte da população excluída dando-lhes algum suporte assistencialista e assim, 

são criadas estruturas segregatórias (SEGREGAÇÃO). Posteriormente, abrem-se as portas das 

instituições de ensino para o público segregado, organizando espaços específicos para 

crianças com deficiência auditiva, deficiência visual, autismo, paralisia cerebral, entre outras 

características (INTEGRAÇÃO). Por fim, os sujeitos que estavam na escola, mas em grupo 

separado dos demais, passam a compor a sala de aula comum, junto com todos os outros 

estudantes, buscando-se que todos participem das atividades de ensino-aprendizagem e 
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desenvolvam cada qual no seu ritmo e dentro de suas possibilidades, novos conhecimentos, 

valores, atitudes e habilidades o que podemos denominar de INCLUSÃO (SILVA, 2009). 

O que entendemos por Educação Inclusiva muitas vezes não é tão claro e corriqueiro 

quanto parece ser o uso do termo. Durante os contatos com as escolas pesquisadas, ao 

apresentar minha proposta de ensino inclusivo a professores de outras disciplinas, pude 

perceber que a ideia de inclusão ainda está muito vinculada a noção de “aluno especial” 

inserido em turmas especiais, ou seja, uma nítida postura de segregação. Assim, durante o 

trajeto de pesquisa me deparei com diferentes concepções acerca do que seja inclusão, trago 

assim indicativo das concepções da técnica do Núcleo de Apoio Psicossocial e Inclusão da 

Secretaria Municipal de Juazeiro, da professora de Artes do Vivência Centro Educacional e da 

coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental (6º a 9º anos) da mesma instituição escolar. 

Para a técnica educacional do Setor de Educação Inclusiva, a inclusão é acima de tudo 

algo que depende de uma sensibilização de cada ente da sociedade e como ele se dispõe a 

mobilizar-se em prol de garantir o direito de cada um apesar de sua diversidade. Para dar-lhe 

um nome sem lhe tirar o direito ao sigilo e anonimato atribuiremos a ela a denominação 

fictícia referente a uma das espécies nativas de peixes que compõem a fauna do Rio São 

Francisco. 

Matrinxã: Eu gosto de dizer que inclusão, ela é..., e a gente está falando de 

inclusão educacional, mas eu gosto de dizer que inclusão, ela é uma atitude 

[...]. 

Inclusão é um sentimento, você tem que sentir, eu tenho que gostar de gente, 

eu tenho que gostar da pessoa, e gostar de gente não é fácil, eu posso olhar 

para você e não gostar de você, não gostar do seu cabelo, não gostar da 

roupa que você usa, não gostar do jeito que você fala. Gostar de gente não é 

fácil, mas não tira do sujeito o seu direito. Ele tem direito de estar alí. As 

pessoas precisam começar a receber e perceber, e entender, e aceitar os 

direitos. 

[...]não é um sentimento que e entenda, é um sentimento que se constrói, e 

só se constrói com os sujeitos atuandos, atuando dentro da escola. 

MATRINXÃ, 2015 

É interessante perceber a sensibilidade com que essa gestora do setor de Educação 

Inclusiva, lida com a questão. Ela reconhece que apesar de já termos um aparato legal que 

respalda qualquer indivíduo a frequentar a escola, não é a legislação que fará a inclusão 
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acontecer na escola e/ou na sociedade, e sim, a forma como cada sujeito reconhece a 

diversidade e defende o direito dos excluídos/marginalizados. 

Hoje é necessário ter uma lei a qual pune escolas que negam matrícula a indivíduos 

com deficiência, pois ainda não construímos um sentimento de que todos tem direito à 

cidadania, o que inclui a educação e a acessibilidade aos espaços públicos. Se estivéssemos 

todos imbuídos de um sentimento que valorizasse a diversidade e respeitasse as diferenças, 

sentiríamos todos responsáveis pela inclusão, no entanto o que observamos é que boa parte 

da sociedade não sente que o fato da exclusão lhe diz respeito, portanto precisamos da lei 

como suporte para garantir direitos e servir como um instrumento educativo, ainda que essa 

educação se dê por um instrumento de punição. 

A entrevistada também demonstra que não é apenas a sensibilidade em reconhecer 

o outro e suas diferenças que fará a inclusão acontecer, é necessário ter atitude, mobilizar-se 

para reduzir barreiras, sejam elas educacionais, à mobilidade ou quaisquer outras. E a 

construção da inclusão educacional se dá na escola não apenas porque lá se garante o direito 

à educação para sujeitos com necessidades educacionais especiais, mas porque forja um 

espírito mais solidário às diferenças. É na convivência com a diferença que aprendo a acolher 

o outro, o diferente, valorizá-lo por quem ele é. Esse é um processo que engloba toda a nossa 

sociedade. 

A professora de Artes da instituição escolar pesquisada (aqui denominada de 

Tabarana visando manter seu anonimato), por outro lado, direcionando-se ao contexto 

educacional, acredita que: 

Tabarana: Bem, pra mim, educação inclusiva é uma educa..., é uma 

educação que promove o desenvolvimento dos indivíduos, sejam é... 

tendo ele limitações físicas, cognitivas, comportamentais, emocionais, 

enfim... é isso que eu acredito. TABARANA, 2016 

Nesse sentido aponta uma concepção que engloba mais do que a possibilidade dos 

estudantes aprenderem habilidades e conteúdos disciplinares, pois o desenvolvimento 

envolve também a autonomia conquistada pelo estudante, a sua socialização, seu equilíbrio 

emocional e construção da autoestima. 

Para que haja promoção do desenvolvimento, é necessário que os(as) 

professores(as) avaliem cada um de seus estudantes, traçando um breve diagnóstico da 
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situação de aprendizagem e desenvolvimento, trace estratégias para serem implementadas e 

metas que sirvam para acompanhar o processo de aprendizagem e desenvolvimento.  

A noção de “promover o desenvolvimento” utilizada pela professora, coloca outra 

perspectiva importante vinculada à Inclusão: mesmo que estejamos falando de inclusão 

educacional é necessário pensar em seus contributos para fora do ambiente escolar. Nesse 

sentido precisamos garantir a redução às barreiras de aprendizagem aos sujeitos com 

necessidades educacionais especiais ou deficiências, bem como fomentar uma educação para 

a diversidade, ou seja, todos os que compõem a comunidade escolar devem participar da 

construção da cidadania e de uma sociedade democrática, onde as diversidades sejam vistas 

como naturais, importantes e não como critérios para a segregação ou restrição de direitos.  

Ainda que eu não tenha entrevistado a coordenadora do Ensino Fundamental, pude 

ter contato com a mesma durante todo o ano letivo de 2016, pois além de acompanhar todas 

as aulas de Artes, participei das reuniões de planejamento e atividades festivas da escola. No 

tocante à concepção da coordenadora, o que me chamou atenção foi o fato de ela se referir 

às crianças com necessidades educacionais especiais por “alunos de inclusão”.  

Como já mencionado acima, a preocupação com uma Educação Inclusiva surge da 

necessidade percebida de atender a um público com deficiências que de uma outra maneira, 

acabava não tendo acesso a uma educação formal de qualidade e que atendesse às suas 

necessidades. No entanto, devemos ampliar nossa compreensão de uma escola inclusiva para: 

“[...] um lugar do qual todos fazem parte, em que todos são aceitos, onde todos ajudam e são 

ajudados por seus colegas e por outros membros da comunidade escolar, para que suas 

necessidades educacionais sejam satisfeitas” (STAINBACK e STAINBACK, 1999, p. XII). Dessa 

forma, uma Educação Inclusiva é uma educação que abraça as diferenças de todos os 

estudantes, "precisamos, definitivamente, entender que a proposta de educação inclusiva 

não foi concebida para determinados alunos apenas, pois é considerável a produção do 

fracasso escolar. A escola precisa melhorar para todos, indistintamente. Precisa se tornar 

oniforme!” (CARVALHO, 2004, p.32)  

Assim, entendo que numa escola inclusiva, todos os estudantes “são de inclusão” 

pois devem ser incluídos no processo de ensino aprendizagem para que não façam parte das 

estatísticas de reprovação/fracasso escolar. Interpreto que o ato de denominar os estudantes 
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com alguma necessidade educacional especial de “alunos de inclusão” foi uma escolha para 

não usar termos que são considerados pejorativos ou equivocados como: “alunos especiais”, 

“alunos deficientes”, “alunos portadores de deficiência”.  

Atualmente a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH) 

normatizou como denominação correta “Pessoas com Deficiência” em detrimento do termo 

“Pessoas Portadoras de Deficiência”. Durante muito tempo da minha formação em 

licenciatura e mesmo, na atuação profissional, não conseguia compreender as diferentes 

concepções por trás dos termos: deficiente, especial e portador de deficiência.  

A partir do contato com psicólogos, professores que atuam com pessoas com 

deficiência e participação em eventos sobre inclusão, passei a perceber que denominar 

alguém de deficiente estabelece que aquela pessoa é limitada, quando na verdade ela deveria 

ser entendida em sua peculiaridade havendo na sociedade a adaptação de espaços físicos e 

recursos para a vida cotidiana que a permitisse viver com autonomia e o mínimo de restrições. 

A deficiência pois, não está nela, mas numa sociedade homogeneizadora que tem dificuldade 

de lidar com a pluralidade de perfis humanos. Dizer por outro lado, que alguém que possui 

uma deficiência é “especial” é uma crueldade, afinal é como parabenizar alguém por não ter 

o mesmo aparato orgânico que você, o que também exime a sociedade de uma postura ativa 

perante redução de barreiras. Por fim, o termo “portador de deficiência” parece indicar que 

a deficiência é carregada pelo indivíduo como uma escolha, assim como posso ou não portar 

comigo, meus documentos pessoais. 

No caso da inclusão escolar, no entanto, até o termo pessoa com deficiência é 

considerado limitado, pois existem crianças com necessidades educacionais que não possuem 

deficiência como as com Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), as crianças com 

Dislexia e as que possuem Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDHA). 

Deixamos ainda de fora dessa discussão as crianças em vulnerabilidade e situação de risco 

como moradoras de rua e usuárias de drogas, além de situações de exclusão social, questões 

de gênero e étnico/raciais, pontos esses também presentes no leito da discussão de uma 

inclusão escolar, mas que no âmbito dessa pesquisa não foram incluídas. 

Nesse sentido creio que a escolha do termo “alunos de inclusão", utilizado pela 

coordenadora e também disseminado em revistas, blogs e sites acerca de Educação Inclusiva 
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seja a maneira encontrada para denominar as crianças com necessidades especiais de 

educação, mas pode também revelar uma concepção restritiva do que seja Educação 

Inclusiva.  

É importante ressaltar que todo estudante pode apresentar dificuldades de 

aprendizagem, isso porque cada sujeito é único, tem interesses e experiências próprias. É 

papel das instituições de ensino possibilitarem, apesar das diferenças, que todos tenham 

valorizadas suas potencialidades, explorando-as ao máximo, e reduzidas suas barreiras à 

aprendizagem.  Todos nós aprendemos durante todo o tempo, mas a escola é a instituição 

responsável por promover aprendizagens significativas e atuar como mediadora de 

aprendizagens, por isso deve sempre aprimorar seus processos didáticos e pedagógicos. 

Para sustentar a proposta de uma Educação para Todos é criada a Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva: 

O movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, social e 

pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de 

estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de 

discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional 

fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e 

diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à idéia de 

eqüidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção 

da exclusão dentro e fora da escola (BRASIL, 2008, s/p.) 

Indo ao outro extremo do termo Inclusão, ou seja, Exclusão, fica mais evidente o 

quanto incluir um sujeito na escola e sociedade é algo que depende de ações claras e 

objetivas, mas também apresenta aspectos sutis. Se pensarmos, por exemplo, na reprovação 

escolar, não poderíamos dizer que esta é uma manifestação de exclusão? Impedir que um/a 

estudante progrida para o nível subseqüente em seus estudos, não seria uma maneira de 

excluí-lo? Marcá-lo como repetente? Acredito que muitas vezes a reprovação se torna 

necessária, pois o estudante não conseguiu desenvolver as habilidades, conhecimentos e 

valores que consideramos mínimos para que desague em outro nível escolar, por outro lado, 

esse resultado gera para o professor o veredicto de “não ter feito o suficiente por seu 

estudante”.  

O fracasso escolar tem sido objeto de inúmeros estudos, pesquisas e 

publicações. É consenso, entre os autores que pensam e lutam por uma 

escola democrática, o fato de que ainda desenvolvemos práticas tradicionais 

de ensino-aprendizagem, centradas no professor, com pouca escuta e 
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participação dos alunos. Embora planejadas com cuidado e desejo de 

acertar, elas não estão contribuindo para o êxito na aprendizagem e, 

juntamente com o tradicionalismo das políticas administrativas de nossas 

escolas, têm gerado o insucesso escolar, comprometendo a proposta da 

escola inclusiva (CARVALHO, 2004, p.124). 

 

Se todos somos capazes de aprender e se acreditamos que a escola é o melhor espaço 

para mediar as aprendizagens, o que acontece de errado quando um estudante é reprovado? 

Estabelecemos metas e objetivos elevados demais para serem conquistados no tempo 

proposto? Não conseguimos reduzir de forma eficiente às barreiras a sua aprendizagem? Não 

fomos capazes de fazer o estudante sentir-se seduzido pelo conhecimento?  

Trago esses questionamentos porque acredito que pensar uma Educação Inclusiva é 

fazer do professor ainda mais responsável pela aprendizagem de cada estudante, embora não 

esteja dizendo que o professor é que faz o estudante aprender. Mas é o professor que pode 

identificar dificuldades de aprendizagens dos estudantes, as quais são muitas e de causas 

variadas, nem sempre passíveis de serem sanadas apenas pelo/a professor/a. No entanto, se 

ao menos o professor for capaz de identificar tais dificuldades, poderá auxiliar na tomada de 

um posicionamento pelo estudante, pela comunidade escolar, pela família e/ou pela 

sociedade.  

Para que esse texto não pareça por demais abstrato em suas considerações acerca 

da Educação Inclusiva, traremos na continuidade dessa discussão a realidade vivenciada no 

campo de pesquisa, com suas limitações e potencialidades, isso porque apesar de estarmos 

permeados por um espírito que almeja a Inclusão, evidente na Declaração de Salamanca, e na 

reorganização legal que obriga as escolas a serem inclusivas, os caminhos para atingi-la são 

longos e exigem grandes esforços, uma verdadeira reforma educacional: 

O mundo em que vivemos exige que os educadores desempenhem papéis 
que vão muito além de transmitir conhecimentos e cultura. Assim, nesta fase 
de evolução histórica de paradigmas, não podemos nos limitar a repensar a 
educação especial, como se sua inexistência pudesse solucionar todos os 
problemas das escolas. A proposta inclusiva requer outro tipo de mudanças, 
muito mais amplas, envolvendo a educação como um todo” (CARVALHO, 
2004, p.139). 
 

Devemos perceber que até pouco tempo atrás não havia uma exigência para 

Educação Inclusiva e toda mudança nos sistemas de educação demandam alterações 
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profundas. No caso da Educação Inclusiva, é necessário modificar as estruturas de cursos de 

formação de professores, adaptar recursos didáticos como jogos e livros, adquirir novo 

mobiliário e equipamentos como sintetizadores de voz, máquina de Braile, computadores 

acessíveis, assim como repensar métodos de ensino, objetivos e processos de avaliação, e 

mesmo alterar a estrutura física da escola para garantir acessibilidade a cegos e deficientes 

físicos. 

Toda essa mudança requer tempo e recursos financeiros, os quais muitas vezes não 

são disponibilizados imediatamente, ainda que as crianças agora acolhidas pela Educação 

Inclusiva já estejam chegando às escolas comuns. Tal situação gera um desconforto não 

apenas na criança que chega a uma escola que ainda não consegue se adaptar bem a ela, mas 

também para os professores que, na angústia de não saberem bem o que fazer, acabam 

adotando uma postura de rejeição à perspectiva de Educação Inclusiva, desacreditando-a. 
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Acredito que não exista educação efetiva que não seja contextualizada. Educa-se 

quem? Educa-se para quê? Lembro-me claramente de ouvir tais questionamentos de minha 

professora de Fundamentos Sóciofilosóficos da Educação quando cursava a licenciatura. De 

fato, se cada ser é único, como pode ser única uma educação que atenda a todos?  

Cada professor é um construtor de palafitas, observa seus estudantes como observa 

um rio, seu fluxo, a calmaria ou tormenta das águas e então: planeja e constrói. Construir uma 

palafita é construir uma residência sob o que é móvel, dinâmico, assim também o é a 

construção de um professor. Pode-se dizer que esse tipo de residência não é a mais adequada 

e segura, mas assim como a necessidade humana de se abrigar, a necessidade de aprender 

nem sempre está num contexto desejável onde os sujeitos são saudáveis, possuem lar seguro, 

família, afeto, alimentos... 

Para que a Educação Inclusiva consiga promover superação às barreiras de 

aprendizagem ela precisa ser construída na e pela escola (melhor ainda, por toda a sociedade), 

trago nesse subcapítulo alguns aspectos relativos à construção da Educação Inclusiva. Iniciarei 

a discussão a partir da margem baiana, analisando a Educação Inclusiva no município de 

Juazeiro/BA, local onde essa pesquisa se inicia, discutindo as ações de um núcleo que atua na 

Educação Inclusiva. 

O setor da Secretaria de Educação e Esportes do Município de Juazeiro/BA (SEDUC) 

responsável pela Educação Inclusiva, fui fundado em 2007 e se denominava Núcleo de 

Educação Inclusiva (NEI). Ao longo de sua atuação, os profissionais do setor verificaram que 

questões sociais e psicossociais também eram demandas das escolas municipais, assim, em 
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2010 o NEI foi reformulado, ampliou suas ações e foi renomeado para Núcleo de Apoio 

Psicossocial e Inclusão (NAPSI). Atualmente, o NAPSI atua em prol de uma educação para a 

diversidade, oferecendo suporte humano, formação continuada e recursos materiais para 

uma atuação em Educação Inclusiva, além de acompanhamento de questões sociais, 

psicológicas e emocionais que podem repercutir na vida escolar do público estudantil.  

O NAPSI tem como ações: a oferta de cursos de Libras para professores, profissionais 

de AEE, comunidade e guardas municipais; o Programa Direito à Diversidade (oferecido pelo 

Ministério da Educação); Curso de Especialização em Atendimento Educacional Especializado 

(parceria Ministério da Educação/Universidade Federal do Ceará/Secretaria de Educação); 

formações para professores de sala regular e para profissionais de AEE; visitas às escolas 

municipais para supervisão das atividades de Educação Inclusiva; parceria com a secretaria de 

Saúde para atendimento preferencial de estudantes com deficiência matriculados na rede 

municipal de ensino e realização da Mostra de Educação Inclusiva. 

Segundo entrevista realizada com uma das Técnicas Educacionais e gestora do NAPSI, 

o objetivo primordial do setor é promover a inclusão dos estudantes no âmbito escolar e 

social, garantindo-lhes condições de participar efetivamente das aulas e aprender 

coletivamente. Além disso, a profissional entrevistada, denominada nessa pesquisa de 

“Matrinxã” aponta a busca por transformar a sociedade fazendo-a reconhecer os sujeitos em 

sua diversidade e inseri-los na comunidade. Para fortalecer essa inclusão, trabalham no 

sentido de empoderar esses sujeitos muitas vezes marginalizados, como aponta sua fala 

abaixo: 

Matrinxã: [...] o objetivo maior do NAPSI é promover a inclusão, e aí, quando 

a gente fala “promover a inclusão” não é só a inclusão educacional. A gente 

está dentro de um setor educacional, a gente é educação, mas quando a 

gente fala “promover a inclusão" é garantir no nosso município de fato, que 

os alunos com deficiência estejam na escola, estejam aprendendo dentro 

dessa escola, estejam participando socialmente dessa escola e dentro das 

suas comunidades. Porque quando a gente ensina, a escola que este aluno... 

e a gente, quando a gente fala ensinar, é ensinar mesmo! Que este aluno 

como qualquer outro indivíduo tem seus direitos e eles tem que ser 

resguardados, a gente ensina à comunidade que ele está inserido. Então o 

objetivo maior desse núcleo é inserir este aluno, incluir este aluno na verdade, 

escolar e socialmente, [...]. MATRINXÃ, 2015  
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O NAPSI tem sua equipe constituída por dois psicólogos, dois assistentes sociais, uma 

psicopedagoga especialista em Atendimento Educacional Especializado (gerente do setor), 

três técnicas educacionais (ambas pedagogas, psicopedagogas e especialistas em 

Atendimento Educacional Especializado), além de auxiliares de sala comum e os profissionais 

de Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Segundo informações coletadas na Cartilha da Educação Inclusiva (Anexo A) 

desenvolvida pela SEDUC – Juazeiro/BA, os profissionais de Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) tem, entre suas atribuições, atuar como docente para complementar ou 

suplementar as aulas regulares quando o estudante apresenta necessidades educacionais 

especiais, orientar professores das variadas disciplinas no desenvolvimento de estratégias 

pedagógicas que favoreçam o acesso dos estudantes bem como, estimular a família a 

participar do processo educacional.  

Dados coletados no ano de 2015, na Secretaria de Educação e Esportes do Município 

de Juazeiro/BA (SEDUC), apontam que havia, na época, 130 escolas ofertando o nível 

Fundamental de Ensino em funcionamento nas áreas urbana e rural. Desse total, 54 delas 

atendiam a pelo menos um estudante com Necessidade Especial de Educação (NEE) atestado 

com laudo por profissionais da área de saúde/educação. O documento “Declaração de 

Salamanca e Enquadramento da Acção na área das Necessidades Educativas Especiais” 

(ESPANHA, 1994) denomina de Necessidades Educativas Especiais deficiências ou dificuldades 

escolares de origens diversas que podem surgir para um estudante em determinado momento 

de sua vida escolar. 

Para as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica existe uma 

diferença entre necessidades educacionais e necessidades educacionais especiais pois:  

Todos os alunos, em determinado momento de sua vida escolar, podem 
apresentar necessidades educacionais, e seus professores, em geral, 
conhecem diferentes estratégias para dar respostas a elas. No entanto, 
existem necessidades educacionais que requerem, da escola, uma série de 
recursos e apoios de caráter mais especializado, que proporcionem ao 
aluno meios para acesso ao currículo. Essas são as chamadas necessidades 
educacionais especiais. (BRASIL, 2001, p.14, grifo nosso) 
 

Toda e qualquer escola municipal de Juazeiro/BA é considerada inclusiva pois deve 

ofertar vagas em aulas regulares a estudantes com NEE, independentemente de suas 
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características físicas, sensoriais ou cognitivas, no entanto, nem todas as escolas possuem 

estudantes com deficiência ou superdotados. 

De forma geral, as escolas com maior quantidade de estudantes acompanhados por 

profissionais de AEE, tem em sua estrutura física uma sala de recursos multifuncionais para os 

atendimentos pedagógicos individuais. Segundo o Decreto 7.611/2011, as salas de recursos 

multifuncionais são “ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos 

e pedagógicos para a oferta do atendimento educacional especializado”, entre os recursos 

para a acessibilidade e aprendizagem citam-se “materiais didáticos e paradidáticos em Braille, 

áudio e Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, laptops com sintetizador de voz, softwares para 

comunicação alternativa e outras ajudas técnicas que possibilitam o acesso ao currículo” 

(BRASIL, 2011). 

A sala de recursos multifuncionais é o principal espaço físico de atuação do 

profissional de AEE, nesta, são realizados acompanhamentos educacionais individualizados ou 

em pequenos grupos. A sala possui em seu acervo materiais e recursos educativos que são 

utilizados segundo a necessidade de aprendizagem observada no(a) estudante.  

Escolas que possuem estudantes com necessidades especiais de educação, possuem 

assim, apoio de profissionais de Atendimento Educacional Especializado (AEE) os quais 

acompanham estudantes com dificuldades de aprendizagem em horário diverso ao de suas 

aulas, potencializando suas habilidades e introduzindo atividades e recursos para facilitar suas 

aprendizagens. Os profissionais de AEE também realizam reuniões com os(as) professores(as) 

das diversas disciplinas visando apoiá-los(as) no desenvolvimento de estratégias educacionais 

mais apropriadas, ou seja, que reduzam as barreiras de aprendizagem.  

Mas antes de termos os profissionais de AEE complementando e suplementado a 

aula regular na perspectiva da Educação Inclusiva, a oferta de ensino para o público com 

necessidades especiais de educação era diferente. Inicialmente as secretarias de educação, 

por meio das escolas, disponibilizaram programas de Educação Especial para os estudantes 

com alguma deficiência ou superdotação/altas habilidades.  

Hoje a política nacional defende a associação da Educação Especial (oferecida pelos 

profissionais de AEE) ao ensino regular, dessa forma, os estudantes com alguma necessidade 

especial de aprendizagem compartilham a sala de aula comum e as práticas de ensino-
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aprendizagem com os demais estudantes, recebem um atendimento educacional 

especializado e individualizado para suplementar ou complementar as atividades realizadas 

pelos professores da sala de aula.  

O termo “Educação Especial” faz referência ao atendimento educacional 

especializado que substituiu o ensino comum para o público com alguma deficiência ou 

necessidade especial de educação. Na Educação Especial, tínhamos uma integração 

educacional, visto que os diferentes estudantes apenas compartilhavam o espaço físico 

escolar. Atualmente, com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva a Educação Especial não foi abolida mas é apenas parte componente da formação 

escolar desse público: 

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir 

a proposta pedagógica da escola, definindo como seu público-alvo os alunos 

com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em 

transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma 

articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às 

necessidades educacionais especiais desses alunos. (BRASIL, 2008, p.15) 

Tal dinâmica de atendimento foi relatada pelo NAPSI em Juazeiro/BA. Nas escolas 

municipais os estudantes com alguma necessidade especial de aprendizagem além de 

participarem da aula comum, são acompanhados após o término da aula, ou turno oposto por 

um professor de Atendimento Especializado (AEE).  

Os professores de AEE são profissionais da educação com especialização em 

Atendimento Educacional Especializado que buscam trabalhar com as maiores dificuldades 

que os estudantes apresentam (memorização, leitura, expressão, etc) para que estes possam 

cada vez mais ampliar sua rede de conhecimentos na sala de aula comum e se socializarem. 

Sobre esse atendimento a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva aponta que:  

O atendimento educacional especializado tem como função identificar, 

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem 

as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas 

necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento 

educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula 

comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento 

complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à 

autonomia e independência na escola e fora dela (BRASIL, 2008, s/p) 



54 

 

No caso do Vivência Centro Educacional não há um profissional especialista em 

Atendimento Educacional Especializado. Segundo a professora de Artes Visuais já houve a 

presença de um psicopedagogo, em 2015, na instituição com esse papel, mas considera que 

sua atuação não foi muito positiva. A professora apontou que a atuação do psicopedagogo 

acabava criando um excesso de “superproteção” e baixas expectativas quanto ao 

desempenho das crianças. Os próprios estudantes se apropriavam do discurso patologizante 

para justificarem não ter “condições de realizarem as atividades propostas”. 

Sobre as expectativas criadas em torno do desempenho de um estudante, Pacheco 

(2007, p.14, grifo nosso) aponta que essas apresentam um papel importantíssimo nos 

sistemas educacionais inclusivos, pois para que a inclusão escolar seja possível é necessário a 

oferta de um "ambiente de aprendizagem escolar que tenha altas expectativas, que seja 

seguro, acolhedor e agradável" 

No ano de 2016 o apoio pedagógico para estudantes com dificuldades de 

aprendizagem foi realizado por uma professora que os acompanhou individualmente, 

propondo atividades que exercitassem suas fragilidades (linguagem ou memória, por 

exemplo). Chamemos tal professora de “Cari” esta profissional, tinha como suas atribuições 

conversar com os professores de cada estudante, verificando os conteúdos estudados, 

desenvolver atividades e materiais didáticos mais apropriados ao perfil da criança.  

Depois de coletadas essas informações ela então, reunia-se com o(a) estudante para 

exercitar os conhecimentos e habilidades não atingidas plenamente na sala de aula. 

Sua atuação se aproxima do papel do Professor de Atendimento Educacional 

Especializado, afinal são discriminadas para esse profissional as seguintes atribuições:  

a. Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade 
e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação 
especial;  

b. Elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado, avaliando a 
funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

c.  Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncional;  
d.  Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da 
escola;  

e.  Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na 
disponibilização de recursos de acessibilidade; 

f.  Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados 
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pelo aluno; 
g.  Ensinar e usar recursos de Tecnologia Assistiva, tais como: as tecnologias da informação e 

comunicação, a comunicação alternativa e aumentativa, a informática acessível, o soroban, os 
recursos ópticos e não ópticos, os softwares específicos, os códigos e linguagens, as atividades 
de orientação e mobilidade entre outros; de forma a ampliar habilidades funcionais dos 
alunos, promovendo autonomia, atividade e participação.  

h.  Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando a 
disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias 
que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. 

i.  Promover atividades e espaços de participação da família e a interface com os serviços 
setoriais da saúde, da assistência social, entre outros. (BRASIL, 2008, s/p, grifo nosso) 

 

Cari é formada em geografia, pedagogia, e possui especialização em 

interdisciplinaridade e atua na Brinquedoteca (espaço lúdico utilizado por estudantes da 

Educação Infantil e 1º a 5º anos do Ensino Fundamental) realizando acompanhamentos 

individualizados. 

Apesar de nenhum dos estudantes do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental ser 

acompanhado por essa professora, pois o corpo docente não identifica necessidade de 

atendimento para nenhum dos estudantes com necessidades especiais de aprendizagem, 

optei em entrevista-la pois ela é parte integrante da estrutura que propõe uma Educação 

Inclusiva no colégio. 

A maioria dos estudantes com necessidades educacionais especiais que frequentam 

do 6º ao 9º ano recebe acompanhamento de psicopedagogas particulares ou quando não, 

geralmente recebem apoio das popularmente conhecidas “aulas de banca” ou “aulas de 

reforço”. Os estudantes que frequentam essa modalidade de ensino acessória, muitas vezes 

não o fazem por uma dificuldade particular em disciplina ou conteúdo, mas o fazem para ter 

sempre alguém que os possa orientar nos estudos, atividades propostas para casa e trabalhos 

quando os pais não dispõem de tempo ou não se consideram aptos a tais tarefas.  

Em entrevista cedida pela professora que atua no atendimento individualizado aos 

estudantes, Cari, é notável a sua preocupação em não ter formação específica para atuar em 

Educação Especial:  

Cari: Tenho graduação em geografia, em pedagogia e especialização em 
interdisciplinaridade. CARI, 2016 

Uso o termo Educação Especial, pois nesse caso a atuação individual, focada no perfil 

único do estudante vincula-se mais diretamente ao que denominamos de Educação Especial, 
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embora seja claro que tais estratégias favoreçam a autonomia e integração do estudante nas 

demais situações didáticas e sociais em sala de aula, escola, família e sociedade ao que como 

já mencionado anteriormente, denominamos: Educação Inclusiva.  

A professora entrevistada começou a ter essa atribuição há cerca de dois anos, e 

segundo ela, busca dentro de suas possibilidades se aperfeiçoar para o serviço prestado: lendo 

sobre o assunto e participando de palestras e cursos. No entanto não se acredita apta para 

discorrer sobre Educação Especial e Inclusiva, tanto que apesar de prontamente aceitar 

participar da entrevista sugeriu o contato de uma psicopedagoga para que eu entrevistasse 

pois achava que talvez não fosse capaz de responder às minhas perguntas. 

No que tange à formação profissional dos professores de AEE as Diretrizes 

Operacionais Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica são bem contundentes 

quanto à necessidade de formação profissional específica: 

São considerados professores especializados em educação especial aqueles 
que desenvolveram competências para identificar as necessidades 
educacionais especiais, definir e implementar respostas educativas a essas 
necessidades, apoiar o professor da classe comum, atuar nos processos de 
desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, desenvolvendo estratégias de 
flexibilização, adaptação curricular e práticas pedagógicas alternativas, entre 
outras, e que possam comprovar: 

a) formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de 
suas áreas, preferencialmente de modo concomitante e associado à 
licenciatura para educação infantil ou para os anos iniciais do ensino 
fundamental; e 

b) complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da 
educação especial, posterior à licenciatura nas diferentes áreas de 
conhecimento, para atuação nos anos finais do ensino fundamental e no 
ensino médio. (BRASIL, 2001, s/p, grifo nosso) 

Podemos ler essa situação na escola como uma fragilidade na implantação da 

inclusão educacional, não desmerecendo o esforço da professora, o ideal, e minimamente 

necessário segundo a legislação é que houvesse profissional de AEE suficiente para atender a 

demanda de estudantes com NEE e que este tivesse a formação mínima exigida para tal, o 

que não acontece.  

A situação traz ainda mais prejuízos nas turmas de 6º ao 9º anos, com as quais realizei 

a presente pesquisa, pois os estudantes e professores não possuem nenhum apoio 

pedagógico no tocante à Educação Inclusiva, afinal, nem mesmo a professora Cari, não 
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habilitada para atuar como AEE, fornece atendimento aos estudantes ou acompanhamento 

metodológico para os professores desses anos. 

Sobre profissionais que já estão exercendo docência e não possuem formação 

específica, orienta-se que sejam oferecidos cursos de formação continuada, até mesmo em 

nível de especialização, os quais seriam de responsabilidade de instâncias educacionais da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 2001). 

Observe como as próprias diretrizes que regem a Educação Especial e Inclusiva 

apresentam brechas interpretativas que vão de encontro ao que se espera de uma política 

educacional inclusiva, pois não há obrigatoriedade na oferta de cursos de formação 

continuada, apenas há uma recomendação (a redação do texto usa o termo "orienta-se", e 

não "deve-se" ou "é obrigatória a oferta"). Essa brecha fica ainda maior no tocante às 

instituições privadas. Apenas o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), o 

qual entrou em vigor em janeiro de 2016, aponta obrigatoriedades para a esfera da educação 

pública e privada. 

Cari afirma que todos os estudantes que acompanha tem laudo médico 

discriminando que característica possa estar dificultando sua aprendizagem, assim ela pode 

pensar em estratégias lúdicas vinculadas aos conteúdos vistos em sala de aula para reduzir as 

barreiras à aprendizagem. É importante reforçar aqui, que a Educação Inclusiva deve estar 

pautada nas características de processos de aprendizagem dos estudantes, não em 

diagnósticos médicos "em vez de focalizar a deficiência da pessoa, enfatiza o ensino e a escola, 

bem como as formas e condições de aprendizagem; em vez de procurar, no aluno, a origem 

de um problema, define-se pelo tipo de resposta educativa e de recursos e apoios que a escola 

deve proporcionar-lhe para que obtenha sucesso escolar" (BRASIL, 2001, s/p). 

A entrevistada aponta ainda que apesar de terem outras crianças com dificuldades 

de aprendizagem, para ela não é possível atender a todas, logo, a escola orienta-a para 

acompanhar apenas os estudantes com laudo médico:  

 
Cari: Aí tem o acompanhamento do especialista que facilita mais, né? Pra 
você acompanhar, já que pra mim também não é fácil por conta de não ter 
essa, é... a gente tá descobrindo junto. Procurando, estudando... mas eu não 
tenho nenhuma especialização pra educação inclusiva. É a prática, é o dia-
a-dia, são as descobertas feitas por curiosidades, né? E eu acho que também 
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por me identificar. Por ver com outros olhos, né? Essa questão de ajudar. 
CARI, 2016 

 

A não formação específica para atuar em Educação Inclusiva é ainda uma dificuldade 

observada em diversas instituições de ensino que será mudada paulatinamente. Participando 

de eventos e lendo sobre Educação Inclusiva, no entanto, escuto e leio de especialistas que o 

essencial é a disposição do profissional em lidar com a diversidade presente nas escolas. É 

quase impossível a um professor ter formação específica que atenda o universo de 

características do público estudantil com deficiência ou necessidades especiais de 

aprendizagem: Espectros de Autismo, Transtornos de Déficit de Atenção e Hiperatividade, 

Síndrome de Asperger, Paralisia Cerebral, Síndrome de Down, Deficiência Visual, Surdez, 

Dislexia, Discalculia, e tantas outras características. 

Rosita Carvalho (2004) discute as lacunas de formação docente quanto à Educação 

Especial e Inclusiva, relatando que há três principais comportamentos dos professores quanto 

à falta de habilitação para as exigências específicas: há aqueles que resistem e negam-se a 

trabalhar com estudantes com necessidades especiais de educação, há aqueles que aceitam 

para não criar atritos na escola e por fim, aqueles que decidem enfrentar o desafio e assim 

percebem a riqueza que é trabalhar na diversidade. Percebo o engajamento da professora 

Cari como uma profissional que constitui o terceiro grupo citado por Rosita Carvalho. Eu 

mesma, me percebo nesse grupo, pois sou habilitada para atuar no Ensino de Artes Visuais, e 

embora não atue como professora de AEE, desejo ser capaz de contribuir com a aprendizagem 

dos mais diferentes perfis de estudante, ainda que não possua formação em Educação 

Especial ou Inclusiva. Entendo ser a educação para a diversidade, uma responsabilidade 

primordialmente minha e portanto, realizar essa pesquisa foi uma das maneiras que encontrei 

para aprender mais e experimentar as nuances da Educação Inclusiva no cotidiano escolar. 

Imagine um professor que saiba se comunicar em libras, leia e escreva em braile, 

entenda as nuances de comportamentos dos estudantes com espectro Autismo e saiba de 

todos os comprometimentos motores e/ou cognitivos relacionados à Paralisia Cerebral ou 

Síndrome de Down... é uma demanda muito extensa para um professor! No entanto, é 

possível fazer muito para contribuir com o desenvolvimento e aprendizagem de cada 

estudante, ainda que não se tenha domínio de todos esses campos. Acredito nisso devido à 
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fala de professores como Cari que discorrem sobre seu trabalho, apontando que a proposta 

da escola em enfatizar a diversidade do público estudantil é o seu maior diferencial, e 

demonstram orgulho em fazer parte de uma Educação Inclusiva: 

Cari: A escola é muito feliz em ter essa proposta, né? Que é tá tirando o aluno 

no contraturno, ele não tá sendo excluído da sala de aula, né? Tá 

frequentando a aula regular e no turno oposto ele vem pra... diante disso a 

gente descobrir junto as possibilidades, né? Que possa ser trabalhado para 

que essa criança possa ter uma evolução maior. CARI, 2016 

Nenhuma formação em Educação Especial ou em Educação Inclusiva poderá 

estabelecer até onde uma criança ou jovem pode aprender ou se desenvolver. Nesse sentido 

Pacheco (2007) aponta que os planejamentos individuais por estudantes só serão positivos se 

envolverem grandes expectativas e abordarem o contexto da sala de aula comum, talvez seja 

justamente a ausência de uma expectativa limitada para os estudantes que os permite chegar 

ainda mais longe. Cada ser humano é único e apresenta possibilidades inimagináveis desde 

que as condições de ensino e aprendizagem, bem como de autoestima, permitam 

experimentar caminhos. Cabe ao professor juntamente com cada estudante aprender 

cotidianamente quais são as possibilidades, como bem nos aponta Cari, recriando a cada dia 

essas possibilidades pelo alargamento das limitações estabelecidas. 

Não estou aqui defendendo que não há necessidade de pesquisas, materiais e 

profissionais que sejam especializados em lidar com o ensino-aprendizagem de públicos 

específicos (Surdos, Deficientes Visuais, Autistas, etc.), estes são de suma importância para 

complementar as atividades realizadas em sala de aula comum/regular, reduzindo as barreiras 

à aprendizagem. No entanto, eu, professora de Artes Visuais sei que terei sob minha 

responsabilidade crianças e jovens com os mais variados perfis, estudantes que confiam no 

meu papel de auxiliá-los a aprenderem e se desenvolverem, sinto como dever ético e social a 

necessidade de criarmos juntos caminhos para a educação. 

A professora Lucia Reily quando questionada acerca de como o professor pode 

perceber qual o melhor recurso para impulsionar a aprendizagem de seus estudantes, 

responde:  

O professor deve ter um repertório amplo, ler bastante, principalmente 
outras teses, conversar com o aluno e ver a dificuldade. Tem que abrir o 
diálogo, o quê [sic] se considera, sair da área de conforto (do que a escola 
sempre fez). Se as aulas são de artes, o professor deve trabalhar com 
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imagens, vivências, outras maneiras de ajudar a dar conta do desafio. 
Trabalhar a questão do lúdico, jogos, criar situações para que o aluno 
compreenda o conceito. Pela vivência o aluno adentra ao conteúdo. O 
momento da aprendizagem deve se tornar significativa, a situação deve ser 
cercada de várias fontes. Deve-se aproximar da criança, chamar sua atenção. 
(REILY, 2012, s/p) 
 

Pela colocação da autora podemos interpretar que o professor deverá ser 

principalmente um pesquisador. Avaliar seus estudantes e observar suas respostas frente ao 

que experimenta em sala de aula, pois não há moldes prontos de que possa se servir. 

Voltando ao campo da pesquisa-ação, existem outras características da instituição 

que devem ser apontadas para reconhecimento do contexto onde foi realizada a presente 

investigação. 

O Vivência Centro Educacional, espaço onde realizei a pesquisa-ação e onde atua a 

entrevistada, é uma instituição particular de ensino localizada no município de Petrolina/PE, 

ou seja, se encontra do outro lado da margem do Rio São Francisco, em outro Estado, 

Pernambuco. Inicialmente esta instituição não seria contemplada na pesquisa, mas seu perfil 

pedagógico, uma possibilidade de estágio ofertada, bem como a expansão do campo de 

pesquisa para o município de Petrolina e rede privada de ensino, fizeram com que a inserção 

deste campo fosse possível para coleta de dados e também um espaço para a pesquisa-ação. 

A instituição citada foi fundada em novembro de 2000, iniciando suas atividades em 

2001, com oferta de vagas para estudantes da Educação Infantil e anos iniciais (na época 1ª a 

4ª séries, atualmente 2º, 3º, 4º e 5º anos) do Ensino Fundamental. Em 2002 iniciou-se a 

implantação dos anos finais (antigas 5ª a 8ª séries, atuais 6º, 7º, 8º e 9º anos) do Ensino 

Fundamental, atualmente conta também com atendimento educacional para Berçário e 

Hotelzinho. 

O Vivência tem entre seu público algumas crianças com deficiência e aponta em sua 

proposta pedagógica a preocupação com uma formação integral e educação inclusiva. Esse 

perfil é pautado na escolha da instituição em valorizar a diversidade, afeto e relações 

humanas, como indica o material ofertado aos pais dos estudantes (Anexo B) acerca das 

características, normas e proposta pedagógica desse centro educacional:  

A inclusão, a cada ano, vem crescendo e com ela, o desafio de garantir uma 

educação de qualidade para todos. Na nossa Escola, os alunos aprendem a 

conviver com as diferenças e se tornam cidadãos solidários. Para que isso se 
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torne realidade em cada sala de aula, suas participações e compromissos são 

essenciais. Portanto, comuniquem à Escola de qualquer acompanhamento 

médico que seu(ua) filho(a) esteja realizando, bem como atualizem o laudo 

médico anualmente, pois acreditamos na evolução e amadurecimento 

dessas crianças. É importante que o(a) professor(a) tenha conhecimento das 

dificuldades de seu(ua) filho(a) para que a adaptação curricular faça parte da 

sala de aula. (Anexo B) 

 

A escola se distribui em dois prédios, sendo que o maior deles comporta a secretaria, 

diretoria, Educação Infantil, Ensino Fundamental e espaços como Quadra Poliesportiva, 

Biblioteca, Sala de Artes/Ciência, Piscina, Cantina, Pracinha, Sala de Dança, Sala de Xadrez e 

Cozinha Experimental. Nem todos esses espaços são compartilhados por todos os estudantes, 

pois alguns desses estão vinculados a estudantes de faixa etária específica por exemplo, a 

cozinha experimental é utilizada por estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, mas 

não pelos do 6º ao 9º anos, já a Piscina, Sala de Xadrez e de Dança, são prioritariamente 

utilizadas em atividades extracurriculares oferecidas pela escola em contra turno. Segundo 

pesquisa de Anabela de Jesus da Cunha (2013) acerca das relações entre atividades 

extracurriculares, motivação e sucesso escolar, existe uma compreensão da maior parte de 

estudiosos da temática, que a prática de atividades extracurriculares está relacionada com a 

motivação escolar. 

Transitando pela escola não é incomum observar a presença de crianças e jovens com 

deficiência física (cadeirantes ou com déficit motor), deficiência auditiva ou síndrome de 

Down, ainda que estes componham a minoria de estudantes. No entanto, boa parte dos 

estudantes que apresenta dificuldade de aprendizagem possui comprometimento intelectual, 

alguns com dificuldade de memorizar, déficit de atenção, outros com dificuldade em conceber 

situações abstratas; e há ainda aqueles que demonstram dificuldade em verbalizar suas 

opiniões e conhecimentos, relacionar-se com colegas. Nesse maior grupo com dificuldade se 

misturam diagnósticos variados como: TDHA (Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade), Dislexia, Síndrome de Asperger, Autismo, Baixa Visão, e denominações 

genéricas como: Comprometimento Emocional, Comportamento Oscilante, Distúrbio Mental 

e em Acompanhamento Psicológico.  

Apesar de ser requisitado um laudo médico, quando um novo estudante com 

dificuldade de aprendizagem se matricula na instituição, e dados básicos referentes ao perfil 
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desses estudantes serem encaminhados a todos os professores, a dinâmica da escola parece 

não se ater aos diagnósticos médicos, isso, porque os professores não tem formação 

específica em Educação Inclusiva ou Especial, não há psicopedagogos ou outros profissionais 

acompanhando estudantes e professores no tocante às diferenças no processo de 

aprendizagem desses estudantes, e nem mesmo, a coordenação sabe ou identifica por nome 

de estudante o diagnóstico atribuído a ele. O laudo médico serve assim, apenas como um 

registro escolar justificando a necessidade dos professores de buscarem alternativas que 

contemplem todos os estudantes nos processos de ensino-aprendizagem e avaliação.  

Nessa instituição, as atividades de pesquisa estiveram vinculadas a entrevistas com a 

professora de Arte (licenciada em Artes Visuais) e profissional que acompanha estudantes 

com dificuldades de aprendizagem sobre a qual já discutimos, bem como, as atividades de 

observação dos estudantes de turmas selecionadas, planejamento de aulas de Artes Visuais, 

construção de materiais didáticos e intervenções em sala de aula. 

A pesquisa-ação foi realizada apenas em turmas dos anos finais do Ensino 

Fundamental (6º a 9º anos), pois tais anos possuem entre suas disciplinas curriculares, o 

ensino de Arte e docente licenciada na área de Artes Visuais. 

Outro aspecto a ser mencionado é o referente às turmas que acompanhei durante as 

fases da pesquisa-ação. O Vivência Centro Educacional dispunha de oito turmas dos anos 

Finais do Ensino Fundamental, sendo que cada ano (6º a 9º anos) possuía uma turma no 

período matutino e uma no período vespertino. A quantidade de estudantes por turma variou 

entre um mínimo de 9 e o máximo de 26. 

Nesse sentido a escolha de conteúdos e propostas didáticas se deu após observação 

das aulas, considerando tamanho das turmas e variedade de perfis de estudantes (no tocante 

a possíveis barreiras de aprendizagem). As atividades realizadas com duas turmas de um 

mesmo ano/série nem sempre foram as mesmas, pois eram pensadas para cada público. 

Segundo levantamento da instituição por meio de laudos médicos fornecidos por pais 

dos estudantes ou seus responsáveis, entre o público estudantil do nível de ensino 

selecionado, foram encontradas as seguintes características: dislexia, transtorno do déficit de 

atenção e hiperatividade (TDAH), baixa visão, comprometimento cognitivo, autismo, além de 

baixa autoestima e dificuldades de cunho emocional. É importante ressaltar que o 
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conhecimento desses diagnósticos não foi utilizado como “rótulo” ou mesmo crença na 

limitação de cada estudante, mas um lembrete permanente de que é necessário compreender 

os diferentes processos de aprendizagem e o tempo de realização das atividades propostas, 

encorajando cada estudante para que este possa a cada dia ampliar sua rede de 

conhecimentos, habilidades e experiências. 

No tocante à estrutura física, o Vivência Centro Educacional possuía uma Sala de 

Artes ampla com duas grandes mesas coletivas onde os estudantes se acomodavam para as 

aulas da disciplina, a qual também era utilizada (ainda que com menor frequência) pelos 

professores das disciplinas de ciências. O ambiente preferencialmente utilizado para as 

intervenções da pesquisa foi essa sala (Imagens 5, 6 e 7), à medida que os conteúdos e 

habilidades foram selecionados e as estratégias e recursos pedagógicos foram desenvolvidos, 

houve seleção de outros espaços da escola. 

 

Imagem 5 - Sala de Arte do Vivência 

 

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 
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Imagem 6 - Sala de Arte do Vivência 

 
Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 

 
 

Imagem 7 - Sala de Arte do Vivência 

 
Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 
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Esse espaço amplo possibilitou atividades variadas no tocante às práticas artísticas: 

pintura, desenho, fotografia, esculturas com papel, arame, materiais alternativos e produção 

de baixo relevo. Os conteúdos contemplados nas discussões teóricas foram: cores, 

perspectiva no desenho, fotografia, concretismo e neoconcretismo, pintura rupestre, arte 

têxtil, só para citar alguns. Ao longo da pesquisa foi interessante perceber como a própria 

mobilização dos estudantes da sala de aula comum para a Sala de Artes já criava certa 

expectativa, de maneira que quando a aula acontecia na Sala de Vídeo (espaço com projetor 

e caixa de som instalados) ou na sala de aula comum, os estudantes muitas vezes reclamavam 

ou questionavam o fato da aula não ocorrer na Sala de Artes. 

Sobre o espaço da sala de Artes Visuais ou ateliê: 

Um ateliê de arte bem montado deve oferecer um espaço propício para a 
criação. Mas o que é um bom espaço para ensinar arte? A organização do 
espaço tem de estar relacionada ao tipo de trabalho que se pretende realizar: 
um espaço versátil, onde os alunos possam interagir com o local, trabalhar 
em diferentes conformações e agrupamentos. Mais importante que os 
equipamentos, a sala deve ser aconchegante (ARSLAN; IAVELBERG, 2006, 
p.63) 

 

Acredito que os estudantes gostavam de estar na Sala de Artes porque o ambiente 

era percebido como aconchegante e isso se dava pela conformação dos móveis da sala: duas 

amplas mesas com cadeiras ao redor; devido aos materiais presentes no espaço: tintas, 

papéis, pincéis, lápis de cor, giz de cera e outros; pela presença de trabalhos dos próprios 

estudantes expostos nas prateleiras e paredes, e também pelas atividades desenvolvidas na 

sala. Os estudantes mostravam grande satisfação em realizar atividades práticas (desenhos, 

pinturas, colagem, modelagem) e sabiam que só realizariam esse tipo de trabalho na Sala de 

Artes. 

Outro ponto que deve ter sido motivo para gostarem de estar na Sala de Artes era a 

possibilidade de estarem sentados juntos, o que não acontecia nas outras salas, ou seja, 

mesmo que estivessem fazendo atividades individuais, ficavam um ao lado do outro, o que 

permitia maior socialização com seus colegas. Em algumas aulas das demais disciplinas além 

de estarem sentados em carteiras individuais, ficavam organizados de forma enfileirada, o que 

reduzia muito as interações entre os estudantes. 
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Aponto como maior entrave da sala a falta de uma pia, o que dificultou a realização 

(e principalmente organização) das atividades com tinta e argila. Para limpar mãos e materiais, 

os estudantes precisavam subir ao andar seguinte ou descer um andar para utilizar os 

banheiros da escola. Como as pias dos banheiros não foram planejadas para uso de um Atelier 

de Artes, acabavam entupindo com facilidade pelos resíduos depositados, mesmo tomando-

se o cuidado de retirar a maior parte de restos de tinta ou argila ressecados nos recipientes 

antes de lavá-los. Quando considero a acessibilidade da Sala de Artes, avalio que a mesma não 

era favorável pois ficava no primeiro andar e seu único acesso se dava por meio de escadas, 

logo estudantes com dificuldade de mobilidade, sejam estas permanentes (deficiência física) 

ou temporárias (pé engessado, por exemplo), além de deficiência visual tinham dificuldade de 

chegar ou sair do espaço.  

Considerando todo o público participante da pesquisa apenas duas estudantes 

apresentaram dificuldades de mobilidade: uma delas, a qual iremos chamar de “Pacamã” é 

estudante do 7º ano (turno vespertino), possui uma deficiência física decorrente de uma 

deformação na coluna vertebral o que a faz necessitar de auxílio de muletas para ter mais 

autonomia na sua deambulação.  

Durante o primeiro semestre, Pacamã frequentou as aulas na Sala de Artes e em sua 

sala de aula comum, ambas localizadas no 1º andar, no entanto devido a necessidade de 

realizar uma cirurgia corretiva na perna direita e engessá-la, ficou impossibilitada de subir 

escadas no segundo semestre letivo o que fez com que as aulas de sua turma fossem 

transferidas para uma sala da educação infantil no térreo. Ainda que Pacamã tenha 

frequentado as aulas do primeiro semestre letivo nas salas de Artes e de aula comum, no 

primeiro andar, é importante ressaltar que essa dinâmica trouxe ônus para a estudante, 

algumas vezes acabou urinando em suas próprias roupas. 

Vivenciei tal situação quando a professora de Artes e eu chegamos a sala para 

ministrar a aula e ao mobilizar os estudantes para a Sala de Artes, nos aproximamos dela. O 

fato havia acontecido na aula anterior, como a estudante não pediu para sair da aula para 

trocar de roupas, solicitou que ligássemos para seus pais ou mesmo tentou se esconder dos 

colegas, a mantivemos na aula. Como essa situação era delicada e a deixou constrangida, optei 

em não perguntar a causa do evento, mas ouvi de outros professores que algumas vezes a 



67 

auxiliavam na subida da escada, que isso não era incomum. Penso que as dores que sentia no 

corpo e mesmo a dificuldade de chegar a um dos banheiros (um no térreo e outro no segundo 

andar) desencorajavam a estudante ou mesmo impediam que a mesma tivesse tempo hábil 

para chegar a um sanitário.  

A segunda estudante com mobilidade reduzida foi chamada nesta pesquisa de Pirá, 

também estudante do 7º ano, no entanto frequentava as aulas no turno matutino. Pirá não 

era deficiente física, mas durante o ano letivo descobriu um tumor em um de seus pés e 

precisou operá-lo. Antes de poder voltar a caminhar normalmente retornou à escola, ainda 

com tala gessada no membro inferior, apesar da dificuldade, Pirá conseguia transitar na 

escola, inclusive subindo e descendo escadas. Para essa estudante e seus colegas não houve 

mudança do ambiente onde as aulas foram realizadas. 

Esses dois casos citados apontam uma das características necessárias dos espaços 

ditos inclusivos: acessibilidade. No caso de uma escola, onde o público pode ser o mais diverso 

possível em suas possibilidade de se locomover, é indispensável pensar numa estrutura física 

segura e que reduza as barreira à mobilidade com inserção de rampas ou elevadores, portas 

amplas para cadeirantes, bebedouros mais baixos, piso sem desníveis, salas de aulas amplas, 

barras nas paredes do banheiro, lavatórios baixos que permitam a entrada de cadeiras de 

rodas, tudo para garantir a segurança e a autonomia do estudante no espaço escolar.  

A lei 13.146 de 2015 ou Estatuto da Pessoa com Deficiência afirma que no tocante à 

educação deve haver “acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e 

demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades 

concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino” a mesma lei define por 

acessibilidade:  

(...) possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 

transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 

tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, 

de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 

rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 

2015). 

 

Por essa definição entendo que na instituição pesquisada a acessibilidade se mostra 

frágil no que tange à autonomia e segurança de locomoção no espaço físico escolar. Entendo, 
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no entanto, que uma mudança na estrutura física nem sempre é passível de ser feita de 

imediato e a busca por alternativas viáveis, como a própria alteração de salas usadas pode 

sanar a necessidade temporariamente, o que no entanto não exime a instituição da 

responsabilidade de adequar-se à lei o mais prontamente possível. 

Acompanhei o trabalho desenvolvido no Vivência Centro Educacional desde o início 

das atividades do ano de 2016, de março à novembro, semanalmente nas terças, quintas e 

sextas. Inicialmente realizei observações e ao longo do tempo fui auxiliando a professora nas 

atividades que planejávamos em conjunto. Ao longo da pesquisa também fui interagindo mais 

com os estudantes das turmas, equipe de professores, coordenação e familiares das crianças. 

Acabei participando não apenas das aulas de Artes, como também das reuniões de 

planejamento pedagógico, festividades e dinâmica dos estudantes no recreio.  

Tive o primeiro contato com a proposta educacional da instituição de ensino ainda 

em 2013 quando ainda era estudante da Licenciatura em Artes Visuais, isso porque minha 

colega de turma mesmo sem concluir a licenciatura havia começado a atuar como docente de 

Artes da escola. É inclusive essa colega que ainda atua como professora e a qual participou da 

presente pesquisa. Minha colega e professora, aqui chamada de Tabarana, sempre comentava 

sobre os desafios de trabalhar numa escola inclusiva; e costumávamos conversar sobre as 

adaptações e estratégias utilizadas na instituição para permitir a redução de barreiras às 

aprendizagens dos estudantes. 

Quando, em 2014, eu atuei como professora substituta do curso de Artes Visuais da 

Universidade onde me formei (UNIVASF) e fiquei responsável por discutir acerca da 

diversidade na educação, convidei Tabarana para apresentar o trabalho realizado por ela no 

Vivência Centro Educacional. Sempre tivemos uma relação muito próxima e interesses 

comuns no tocante ao Ensino de Artes Visuais. E, por fim, voltamos a dialogar sobre nossa 

prática profissional a partir dessa pesquisa, onde ela sabendo de minhas dificuldades para 

encontrar um campo de pesquisa, professor habilitado e disponível para planejamentos e 

pesquisa-ação, convidou-me a realizar o trabalho na escola com seus estudantes. No capítulo 

que se segue serão apresentadas as observações e intervenções da pesquisa-ação no campo. 
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Sempre que nos encontramos imersos num dado ambiente o compreendemos a 

partir de nossas diversas percepções sensoriais, assim, sem renegar a importância dos 

conhecimentos e concepções construídas culturalmente, acredito que nossos sentidos são 

poros por onde sempre transitam novas informações.  

É preciso experimentar o mundo para então conhecê-lo, assim acontece com os 

estudantes, assim acontece com o professor e com o pesquisador. Nesse capítulo trato da 

experiência vivenciada no campo de pesquisa, suas limitações, equívocos e descobertas. No 

decorrer da pesquisa muitas vezes me senti frustrada e impotente, acabei por idealizar a 

experiência que se daria no campo e, graças a esses sentimentos incômodos, passei a 

compreender minha própria pesquisa sobre outra perspectiva. Saí do âmbito dos sentidos 

enquanto percepções e interpretações sensoriais pelos estudantes para a compreensão de 

sentido como significados atribuídos às experiências na e fora da escola. Afinal “a natureza da 

experiência é determinada pelas condições essenciais da vida,” (DEWEY, 2010, p. 74).  

Para realizar essa discussão me apoiei em concepções de sinestesia, 

multissensorialidade, Ensino de Artes Visuais e, o desaguar dessas no campo de pesquisa. 

Nesse sentido, recorri a autores como John Dewey (2010), Ana Mae Barbosa (2008), Sérgio 

Roclaw Basbaum (2002; 2003) e David Le Breton (2016). Desta maneira, busquei trilhar as 

proposições de John Dewey (2010, p. 75) sobre uma teoria e prática do lugar da estética, já 

que “nenhuma criatura vive meramente sob sua pele; seus órgãos subcutâneos são meios de 

ligação com o que está além de sua estrutura corporal, e ao qual, para viver, ela precisa 

adaptar-se, através da acomodação e da defesa, mas também da conquista”.  
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Para John Dewey a experiência não pode ocorrer em um mundo dado, ou seja, em 

um mundo pronto. A experiência estética não ocorreria “em um mundo de mero fluxo, a 

mudança não seria cumulativa, não se moveria em direção a um desfecho” (Idem, p.79). Por 

isso, o fazer não requer um êxito. O processo da experiência enquanto fazer, deve levar a um 

sentimento de desfecho, mesmo que o ser, em nosso caso, o estudante, perceba que a obra 

foi concluída ou ficou inconclusa. Assim, constatar a satisfação ou a insatisfação cria um ritmo 

que leva ao desejo de equilíbrio e de superação, que contribui para eliminar a resistência a se 

ter uma experiência. 
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A arte é manifestação dos encontros e fluxos contínuos entre expressão individual e 

vida, tanto para o criador, quanto para o fruidor. Na contemporaneidade a radicalidade dessa 

relação é tamanha que observamos proposta em que a própria vida torna-se um processo 

artístico. Cito aqui o mito por trás da vida de Joseph Beuys, o qual relata ter sofrido um 

acidente de avião durante a Segunda Guerra Mundial, ter caído na Criméia e ser acolhido por 

Tártaros que o trataram com feltro e gordura (SILVA, 2016). 

Os materiais supostamente utilizados em seu processo de cura passam a ser 

incorporados em suas performances e a qualidade expressiva desses só é possível devido a 

situação vivenciada pelo artista, ainda que essa não tenha sido comprovada. As aproximações 

entre vida e arte provocam uma reformulação do que seja produção artística, Nicolas 

Bourriaud (2009) por exemplo, defende a emergência de uma estética relacional onde o 

princípio maior dos trabalhos artísticos é criar relações entre as pessoas que com eles 

interagirem: 

[...] a arte relacional não é o revival de nenhum movimento, o retorno a 

nenhum estilo; ela nasce da observação do presente e de uma reflexão sobre 

o destino da atividade artística. Seu postulado básico – a esfera das relações 

humanas como lugar da obra de arte – não tem precedentes na história da 

arte [...] (BOURRIAUD, 2009, p. 61). 

Esse novo postulado da arte acarreta uma maior mobilização do público na interação 

com a arte, rompendo inclusive as barreiras físicas que separam os fruidores das práticas ou 

objetos artísticos, assim emergem com maior ênfase produções como performances públicas, 

happenings, instalações e intervenções urbanas. Essa mudança, requisita também uma nova 
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percepção, que cada vez mais deixa de ser uma observação passiva, conduzindo para uma 

imersão na obra. 

Se podemos afirmar que não existe uma única maneira de recepcionar a produção 

artística, pois “[...] hoje a prática artística aparece como um campo fértil de experimentações 

sociais, como um espaço parcialmente poupado à uniformização dos comportamentos” 

(BOURRIAUD, 2009, p.13), podemos também dizer que nunca foi tão ampla a rede de canais 

sensoriais utilizados na recepção: audição, tato, visão, olfato e em alguns casos, até mesmo a 

gustação. A interrelação entre diferentes estímulos sensoriais, conduz o público a uma 

experiência quase sinestésica. 

Visando a melhor compreensão do que está sendo proposto, discutirei algumas 

concepções acerca do que seja sinestesia e de como ela vem sendo tratada em pesquisas no 

tocante à percepção humana, arte e ensino. Segundo Carla Patrícia Presa (2008, p.12) “a 

palavra sinestesia deriva das palavras gregas syn, que significa união ou junção, e aisthesis, 

que significa percepção ou sensação. O termo, refere-se portanto à união de sensações”. Em 

outras palavras, a sinestesia pode ser compreendida como a capacidade humana de mobilizar 

a interação de seu sistema exteroceptivo para a percepção aprimorada da realidade tangível. 

Dessa forma, um estímulo a priori, visual, pode conglomerar simultaneamente sensações 

auditivas, táteis, gustativas e/ou olfativas. 

Para Sérgio Basbaum (2002), a experiência sinestésica permite conduzir o 

conhecimento a níveis crescentes de complexidade, pois agrega diferentes sentidos e campos 

de saber. “Pesquisas neurobiológicas têm demonstrado claramente o coprotagonismo dos 

sentidos na construção do conhecimento e na memória individual e coletiva. Isso quer dizer 

que, um ambiente não estimulante tende a diminuir e aturdir nossas percepções” (CEPPI & 

ZINI, 2013, p.24).  

O papel dos sentidos na construção do conhecimento também é defendido por 

Antônio Walter Nascimento (2010), quando afirma que tudo o que conhecemos sobre o 

mundo e sobre nós mesmos, decorre da estimulação de nossos órgãos do sentido. 

Ainda de acordo com Sérgio Basbaum (2003), a emergente curiosidade acerca dos 

processos sinestésicos de percepção resulta de pesquisas em neurociências e avanços 

tecnológicos. Segundo estudos (Presa, 2008; Basbaum, 2002), algumas pessoas tem um perfil 
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sinestésico anômalo e desenvolvem por toda a vida uma correlação inevitável entre seus 

órgãos do sentido, tais indivíduos são assim denominados “sinestetas”. No entanto, meu 

interesse de estudo não foi esse perfil biológico, mas sim, a habilidade humana amplamente 

difundida de associar mais de um sentido da percepção para compreender e apreender o que 

nos rodeia. 

Todos nós somos de algum modo, em algum momento da nossa 

vida, [...] afetados por algum tipo de sinestesia. Percebo que as 

crianças têm essa percepção mais aguçada, o que as ajuda a 

entender o mundo à primeira vista. Perdemos essa percepção, 

presumo, quando as informações se multiplicam na nossa mente, 

e esquecemos as informações iniciais (SOUZA, 2008, p.7). 

 

A associação simultânea de mais de um sentido na percepção, aparece mais 

frequentemente nos primeiros anos de vida, devido à própria estrutura cerebral do bebê. Na 

fase adulta, além dos indivíduos diagnosticados como sinestetas, há aqueles que utilizam 

dessa percepção de forma mais ou menos controlada, como, alguns artistas visuais. 

Na infância, as relações de percepção sinestésicas são mais fortes e evidentes 

(SOUZA, 2008), e, embora dediquemos menos atenção aos sentidos na fase adulta, eles 

continuam a ter um papel imprescindível na nossa vida cotidiana, tanto que uma ausência ou 

distúrbios nesses receptores pode gerar grandes transtornos para os indivíduos. 

O artista e teórico André Severo (2012, p.115) ratifica a importância dos sentidos de 

percepção afirmando que  

[...] a necessidade de estímulos táteis, visuais, olfativos, auditivos e 

gustativos não termina com a racionalização; mas aumenta 

consideravelmente na medida em que abrimos nossa sensibilidade às 

necessidades, intenções, ritmos, modos de sentir e pensar cada vez mais 

diversos que estabelecemos a partir da habilidade sensória primordial que 

demonstramos –habilidade esta, que insisto, constitui a base de um contato 

pré-linguístico e não conceitual com o mundo, com o outro e com nós 

mesmos.  

 

No entanto, segundo Michele Tortora (s.d.) a maior parcela de nossos sentidos é 

esquecida ou pouco estimulada no cotidiano escolar e, na maioria das vezes, somente é 

lembrada quando há casos de deficiência em algum educando. E mesmo quando não o é 

esquecida, raramente se trabalha conjuntamente com mais de um dos sentidos por vez, de 

forma a maximizar a capacidade de percepção. 



75 

Dentro da produção artística, denominada visual, podemos citar uma gama de 

autores que em suas obras se apropriaram da experiência sinestésica, seja para a criação 

(como Kandinsky e seu diálogo entre visualidade e música), seja proporcionando ao público 

uma recepção multissensorial (como trabalhos de Lygia Clark, Hélio Oiticica e Ernesto Neto) 

que usam o corpo do próprio público para completar a obra, estimulando o contato tátil, 

equilíbrio e olfato. 

Nas intervenções em aulas de artes realizadas pela professora e planejadas por mim 

e por ela, escolhemos para as propostas de construção artística, pesquisa e estudo, obras dos 

artistas: Hélio Oiticica, Lygia Clark e Ernesto Neto como maiores referências artísticas, ainda 

que não tenham sido os únicos. Essa escolha se deu entre outros motivos porque os três 

trabalham com uma variedade de canais sensoriais para fruição de suas obras e são artistas 

contemporâneos brasileiros.  

Nem todas as turmas trabalharam com esses artistas, essas escolhas aconteceram de 

acordo com os assuntos estudados em cada Unidade, por exemplo: o 7º ano tinha como parte 

de seu conteúdo na III Unidade Didática, o Concretismo nas Artes Visuais e o Concretismo na 

Literatura, entre os artistas citados no livro didático estavam Lygia Clark. Conversando com a 

professora, decidimos inserir na discussão também o neoconcretismo e apresentar imagens 

(fotografias e vídeos) acerca dos objetos relacionais e a série Bichos (1960). Sobre os artistas 

neoconcretos, Michele Tórtora (s/d) entende que sua maior preocupação era reintegrar a 

emoção e a intuição do espectador, para isso Lygia Clark e Hélio Oiticica abandonam o espaço 

da tela criando então, sobre um espaço compartilhado pelo público. 

A partir das discussões sobre o caráter sensorial e interativo dessas propostas os 

estudantes produziram objetos com caráter lúdico e interativo, entre eles: uma tiara para ser 

usada coletivamente, um conjunto de argolas interligadas para serem manipuladas e bonecos 

com partes do corpo que podem ser trocadas entre si. 

Os estudantes do 8º ano por terem como um dos temas de estudo o Tropicalismo, 

foram apresentados às fotografias e imagens de exposições de Hélio Oiticica, artista que a 

partir de sua instalação Tropicália, deu nome ao movimento musical liderado por Gilberto Gil 

e Caetano Veloso.  



76 

Hélio é o primeiro desses artistas que buscarei apresentar de forma sucinta. Ele 

defendia que “o museu é o mundo; é a experiência cotidiana” (OITICICA, 1986; p.79). Para ele 

a Arte não está separada da experiência cotidiana e do mundo, ela se relaciona com a própria 

vida.  

Suas experiências sensoriais em Artes Visuais permitem ao público se conhecer e 

conhecer aos outros. Hélio aproximou os campos da Arte e da Vida baseando-se na 

experiência humana; são exemplos disso os seus trabalhos performáticos (Delirium 

Ambulatorium), instalações (Penetráveis) objetos sensoriais e interativos (Bólides), os quais 

são parte das propostas de seu programa ambiental. O legado de Oiticica, tão presente na 

contemporaneidade, pode ser observado na construção de trabalhos artísticos que primam 

por enfatizar a sensorialidade, mas transpõem o campo da fisicalidade artística inserindo no 

universo da arte a própria dinâmica da vida cotidiana e banal.  

Preocupado com as relações entre arte-público e Arte e Vida, Hélio Oiticica 

desenvolveu pinturas que ultrapassaram o espaço da tela, propondo um deslocamento da 

Arte não apenas na ordem espacial, mas também temporal, posto que as obras exigiam um 

outro tempo, um deslocamento do público para serem observadas. Hélio realizou ainda 

performances e instalações, entre as quais citamos a série de Penetráveis, trabalhos que 

requisitavam a presença física do público-participante. 

Entre os trabalhos do artista, orientamos nosso olhar para Tropicália (Imagem 8), 

obra criada e exposta no ano de 1967. Segundo Hélio, Tropicália seria a “[...] primeiríssima 

tentativa consciente, objetiva, de impor uma imagem obviamente ‘brasileira’ ao contexto 

atual das vanguardas e das manifestações em geral da arte nacional” (OITICICA, 1986; p.106 

grifo nosso). O que podemos apreender dessa afirmação é que Tropicália, dentro de um 

contexto de vanguarda, de rupturas com modelos já estabelecidos para a produção artística, 

esteve vinculada à construção de um recorte da brasilidade. Longe de propor estereótipos, a 

obra questionava o que teríamos como “brasileiro(a)” e usava uma linguagem que punha em 

dúvida até mesmo o que seria a produção artística e o objeto de arte. 
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Imagem 8 - Tropicália (1967)  

 

Fonte: http://institutobybrasil.org.br/helio-oiticica-corpo-movimento-e-arte/  

 
Teóricos como a historiadora da arte Paula Priscila Braga, que desenvolveu a tese “A 

trama da terra que treme: multiplicidade em Hélio Oiticica” em 2007, na Universidade de São 

Paulo (USP), aponta que o artista “[...] se preocupava mais, [...], em desenvolver estruturas de 

pensamento do que ‘obras de arte’. Assim preferia falar em antiarte, pois ‘arte’ estava já 

muito relacionada à obra-evento, à produção de obras para consumo do mercado de arte” 

(BRAGA, 2007 apud GONÇALO JÚNIOR, 2008, p.93). No entanto, foi justamente essa postura 

vanguardista que levou o artista a ser reconhecido por críticos de arte internacionais, como 

Guy Brett, e a se tornar uma das maiores referências da arte contemporânea entre 1960 e 

1970. Segundo Fernando Cocchiarale (2010), Oiticica fez parte de um grupo de artistas que se 

recusou a enfocar seu trabalho ao realismo social tão em voga na década de 1930 devido ao 

modernismo temático nacional, orientando-se para uma vertente abstrato-concreta. 

A tentativa de sintetizar a identidade brasileira – e reconhecer uma possível 

pluralidade dessa, tendo a diversidade como valor – não foi uma novidade. Ainda 

anteriormente à década de 1960, o Brasil foi o tema primordial da produção modernista 

http://institutobybrasil.org.br/helio-oiticica-corpo-movimento-e-arte/
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brasileira. Todavia, é possível questionar “qual Brasil” foi representado nas produções 

modernistas e qual buscava ser “objetivado” nos trabalhos de Hélio. 

Longe de uma idealização, Oiticica buscava explorar a experiência da vida cotidiana 

em suas obras. Borrando os limites que segregam Arte e Vida, o artista em seu programa 

ambiental e com uma orientação para a antiarte2, costumava caminhar nos morros e favelas 

do Rio de Janeiro, incorporando os modos de construção, materiais, cores e sons que o 

atingiam, em seus Penetráveis. 

Tropicália é uma instalação que engloba dois penetráveis: PN2 “A Pureza é um Mito” 

e PN3 “Imagético” (Imagem 9). Compõem a obra ainda, uma gaiola com dois papagaios 

australianos e elementos no entorno como areia, britas, plantas tropicais (bromélias e 

palmeiras) e poemas de Roberta Salgado escritos em tijolos. 

 
Imagem 9 - PN2 “A Pureza é um Mito” (à esquerda); PN3 “Imagético” (à direita) 

 

Fonte: ITAÚ CULTURAL (2010, p.35) 

O PN2 é constituído por painéis de sarrafos e revestido com chapas de fibra de 

madeira pintadas em vermelho, amarelo, branco, rosa, azul, preto e laranja; um desses 

painéis, móvel, funciona como porta. Nessa “porta” do lado externo e superior está fixado um 

saco de areia. O teto é feito com sarrafos de madeira e o piso com chapas de madeira pintadas 

                                                           
2 Para Oiticica o termo antiarte estava vinculado a uma crítica aos modos acadêmicos de produzir e conceituar 

arte, e principalmente, à adoção de condições experimentais onde o artista assume o papel de propositor. 
(OITICICA, 1986) 

 

file://roberta
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de branco e cobertas com brita. O PN3 é constituído por dez painéis com estrutura de sarrafos 

forrados com tecidos estampados, plásticos preto, azul e laranja, juta e chapa de fibra de 

madeira pintada de branca. A cobertura é de chapa de fibras de madeira pintadas de preto e 

de madeira, tela de arame, filó, raspas de madeira e essência de sândalo e patchouli. Na parte 

interna uma cortina formada de fitas plásticas em vermelho, verde, preto, amarelo, azul e 

branco, o chão forrado por um carpete preto e a presença de uma TV com imagem em preto 

e branco (ITAÚ CULTURAL, 2010). 

Tropicália explorava as experiências incorporadas por Hélio em suas caminhadas nas 

favelas e ambiente urbano, sua característica marcante era a de suscitar a participação do 

público que para confrontar-se com a obra precisava adentra-la, percorrê-la, penetrá-la 

(Imagem 10).  

Imagem 10: Projeto em planta baixa da obra Tropicália 
 

 

Fonte: ITAÚ CULTURAL (2010, p.195) 
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Nas palavras do próprio artista:  

Quando eu ando ou proponho que as pessoas andem dentro de um 

Penetrável com areia e pedrinhas... eu estou sintetizando a minha 

experiência da descoberta de rua através do andar... do espaço urbano 

através do detalhe, do andar... do detalhe síntese do andar. (OITICICA, 1979 

apud COCCHIARELE 2010, p.63) 

 

Tropicália foi apresentada pela primeira vez na Exposição Nova Objetividade 

Brasileira realizada em 1967 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Segundo Hélio 

Oiticica (1986), a Nova Objetividade tinha entre suas características a participação do 

espectador de maneira corporal, tátil, visual, semântica, etc e, o ressurgimento e 

reformulações do conceito de Antiarte. O autor defende ainda que a Nova Objetividade: 

[...] seria a formulação de um estado da arte brasileira de vanguarda atual, 

[...] e [...] sendo um estado, não é pois um movimento dogmático, esteticista 

(como, p.ex., o foi o Cubismo, e também outros ismos constituídos como 

uma ‘unidade de pensamento’), mas uma ‘chegada’, constituída de múltiplas 

tendências, onde a ‘falta de unidade de pensamento’ é uma característica 

importante [...] (OITICICA, 1986; p.84). 

 

Tropicália nomeou o movimento da música brasileira “Tropicalismo”, o qual teve 

curta duração (1967-1969) e foi apoiado no conceito de Antropofagismo Cultural, buscando 

associar diferentes ritmos na construção de músicas de cunho crítico ao governo ditatorial da 

época. 

Apesar das contundentes afirmativas do artista no tocante à participação do 

espectador e da antiarte, inserindo uma postura ética e política em sua obra, nem toda 

remontagem de Tropicália correspondeu às intenções de seu criador. Recentemente, em 

2015, Tropicália fez parte da 10ª Bienal do Mercosul – Mensagens de uma Nova América, 

realizada em Porto Alegre entre os dias 31 de outubro a 6 de dezembro. 

A mostra teve como curador-chefe o historiador de arte Gaudêncio Fidelis e foi 

organizada a partir de quatro eixos conceituais: Jornada da Adversidade, A Insurgência dos 

Sentidos, O Desapagamento dos Trópicos e A Jornada Continua. Esses eixos deram origem a 

oito mostras: Biografia da Vida Urbana, Modernismo em Paralaxe, Antropofagia Neobarroca, 

Olfatório: o Cheiro na Arte, Aparatos do Corpo, A Poeira e o Mundo dos Objetos, Marginália 

da Forma e Plataforma Síntese, a qual congregou obras que se relacionaram às sete outras 

mostras. Tropicália fez parte da mostra Modernismo em Paralaxe, vinculada ao eixo 
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conceitual Jornada da Adversidade. O material informativo do evento divulgou que 

Modernismo em Paralaxe visava:  

[...] reescrever a constituição da modernidade específica dos países da 

América Latina – ou de suas diversas modernidades – que se mostram, em 

muitos casos, ocultas pela crítica e pela historiografia. A exposição apresenta 

uma visão revisionista da modernidade destes países que se transforma em 

uma confluência de obras, teoria e manifestos artísticos que constituem uma 

redefinição do projeto moderno nas margens. (FUNDAÇÃO BIENAL DO 

MERCOSUL, 2015, s/p.) 

 

A obra de Hélio nessa mostra foi apresentada como um trabalho a ser conhecido 

apenas pelos olhos do visitante, pois esteve fechada para participação do público. Penetráveis 

impedidos de serem penetrados. Postura reprovada pelo professor doutor e crítico de arte 

Fábio Cypriano (2016, p.42): “uma contradição irresponsável”. O labirinto sensorial Tropicália, 

necessita para sua própria conclusão como obra, que seja experimentado pelo público. A 

relação visceral público-obra está presente também nos trabalhos da artista contemporânea 

à Oiticica: Lygia Clark.  

Lygia Clark assim, como Oiticica buscava aproximar arte e vida, propondo com suas 

obras a participação do público. Em suas próprias palavras:  

[...] nós somos os propositores: nossa proposição é o diálogo. Sós, não 

existimos. Estamos a sua mercê. Nós somos os propositores: enterramos a 

obra de arte como tal e chamamos você para que o pensamento viva através 

de sua ação (CLARK, 1968, s/p). 

 

Máscaras, óculos, luvas, sacos cheios de ar, macacões, todos esses estão entre os 

objetos propostos para serem experimentados. Embora a artista tenha iniciado sua produção 

com pinturas sobre tela, quando vinculada ao concretismo, é por sua produção neoconcreta, 

interativa e relacional que ela se tornou uma referência nas Artes Visuais. 

A radicalidade da proposta neoconcreta levou a certa resistência no meio artístico, 

tanto que o grupo vinculado ao Manifesto Neoconcreto (Helio Oiticica, Lygia Pape, Aluísio 

Carvão, Décio Viera, Franz Weissmann, Abrahan Palatnik, Ivan Serpa e a própria Lygia Clark) 

só conseguiu impor-se totalmente no Rio de Janeiro, pois sofria críticas pela forma de 

expressão, implicações simbólicas ou sentimentais que as obras carregavam. (TORTORA, s/d). 

Apesar da grande visibilidade que Lygia Clark conquistou, ainda em nossos dias 

percebo um certo tom de questionamento quanto ao material produzido por ela: “isso é 



82 

arte?”. Mais curioso ainda é que minhas interpretações conduzem ao entendimento de que 

para Lygia, não havia uma preocupação em dar status de objeto de arte para a sua produção, 

suas intenções estavam muito mais voltadas aos possíveis diálogos que seus trabalhos 

poderiam suscitar no público, diálogo muitas vezes com seu próprio eu mediado pela 

manipulação da matéria exposta: 

Se a pessoa, depois de fazer essa série de coisas que eu dou, se ela consegue 

viver de uma maneira mais livre, usar o corpo de uma maneira mais sensual, 

se expressar melhor, amar melhor, comer melhor, isso no fundo me interessa 

muito mais como resultado do que a própria coisa em si que eu proponho a 

vocês (Cf. O Mundo de Lygia Clark, 1973, filme dirigido por Eduardo Clark, 

PLUG Produções) 

 

Mais do que as relações terapêuticas da psique, atribuídas ao trabalho da artista, há 

um caráter educativo em seus objetos, pois estes buscam de alguma forma “estesiar” o corpo, 

abri-lo às sensações ambientais e interiores, ao invés de promover uma tendência anestésica, 

presente em nossos dias, a qual nos faz suprimirmos nossas sensações. 

Referindo-se à Lygia Clark e sua compreensão de sua série Bichos (1960), Michele 

Tortora (s/d) relata que para a autora as peças precisavam de um contato do público para se 

mostrarem vivas e que para o espectador, essa possibilidade de modificar as formas da 

maneira que lhe fosse mais agradável, contribuía para a autoconsciência e autoconfiança, bem 

como interferia em sua maneira de ver o mundo. 

Se nas décadas de 1960 e 1970 a artista se preocupava em permitir às pessoas, 

momentos de encontro consigo mesmo e suas sensações, avalio que esses momentos são 

ainda mais necessários na nossa contemporaneidade, visto a dinâmica da vida cotidiana e uma 

modificação dos relacionamento sociais e experiências pessoais, os quais perdem espaço 

enquanto manifestações físicas para serem preenchidas por contatos virtuais, mediados por 

aparatos tecnológicos digitais. 

O terceiro artista enfatizado nessa pesquisa, foi o brasileiro Ernesto Neto, o mais 

recente entre os três, nascido em 1964 no Rio de Janeiro. O artista tem suas obras associadas 

às propostas de Hélio Oiticica e Lygia Clark, o crítico Moacir dos Anjos, por exemplo, aponta 

que as obras intituladas “naves” apresentam inspirações de ambos os artistas (ITAÚ 

CULTURAL, 2016). 
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Os trabalhos de Ernesto Neto transitam entre a escultura e a instalação, e muitos 

deles criam ambiente ou peças que podem ser adentradas, tocadas, cheiradas e vestidas, para 

além de vistas. 

O artista cria em suas obras espaços de intercâmbio, que solicitam do 

espectador a superação da experiência meramente visual, aguçando seus 

sentidos. O corpo prevalece como eixo de sua proposta. Emprega 

constantemente formas que se tocam no espaço, estabelecendo sugestões 

de sensualidade e de união física, presentes em grande parte de sua 

produção (ITAÚ CULTURAL, 2016). 

 
Em entrevista realizada pela revista Arte&Ensaios, o artista comenta a importância 

do espaço e gravidade na construção de suas obras “O que me interessa principalmente é a 

capacidade que temos de reconfigurar o espaço através de nosso movimento sobre ele” e “o 

espaço não é absoluto, as coisas existem em estado de interação” (ERNESTO NETO, 2008, 

p.10, 21). O artista cria instalações que ocupam grande parte dos espaços expositivos, 

utilizando materiais flexíveis e com certa transparência como tecidos de poliamida e até 

mesmo crochê (Imagens 11 e 12), usa também materiais como especiarias que exalam 

diferentes odores.  

Imagem 11: Paxpa – There is a Foerest encantada inside of us, 2014 
 

 

Fonte: www.fortesvilaca.com.br/artistas/ernesto-neto 

http://www.fortesvilaca.com.br/artistas/ernesto-neto
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Imagem 12: O Bicho Suspenson a Paisagen, 2011 
 

 

Fonte: http://www.arte-sur.org/es/galerias/galeria-fortes-vilaca/ 

 

Ernesto Neto não foi citado no livro didático utilizado pelos estudantes, no entanto 

como um dos conteúdos elencados para estudos do 8º ano foi Arte Têxtil e suas manifestações 

na arte contemporânea, a professora de Artes e eu, optamos em discutir suas obras. A artista 

contemporânea citada no livro dos estudantes foi Sheila Hicks, esta trabalha com fios criando 

grandes instalações. No entanto ao invés de enfatizar essa norte-americana, que produz 

instalações, quadros e objetos a partir de tramas com diferentes cores e tipos de fios, a 

professora de artes e eu optamos em discutir a obra de Hélio Oiticica, artista contemporâneo, 

que também trabalha com fios criando instalações, mas é brasileiro e possui propostas 

multissensoriais. 

Detalhes das ações desenvolvidas com os estudantes e suas relações com os três 

artistas citados, serão exploradas no subcapítulo seguinte. 

Ainda no tocante aos receptores sensitivos, Herbert Read (2001, p. 16) aponta que: 

[...] não existe obra de arte genuína que não atraia, basicamente, os nossos 

sentidos – nossos órgãos físicos de percepção -, e quando perguntamos ‘O 

que é arte?’ estamos, na verdade, perguntando qual é a qualidade ou 

peculiaridade de uma obra de arte que atrai nossos sentidos. 
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Embora não seja de meu interesse discorrer acerca do caráter genuíno ou não de 

uma obra de arte, o autor me permite refletir sobre a profusão de técnicas e linguagens 

presentes na arte contemporânea, a qual, além de suscitar modos de interpretação críticos, 

seduz e invoca uma gama de percepções sensitivas que extrapola o universo do meramente 

visual: cheiros, sons, relações de equilíbrio, texturas. A própria concepção de instalações 

artísticas: “dispositivo plástico de objetos, de elementos multimídia ou não, investindo os 

recursos de um dado espaço tridimensional, muitas vezes o chão, institucional ou não” 

(HUCHET, 2006, p. 17), requer uma vivência muito mais tátil e de compreensão do corpo no 

espaço, que só o olhar distante não pode abarcar.  

Em Artes Visuais as propostas da arte como campo expandido e estética relacional, 

envolvem criações que extrapolam a concepção mais corriqueira do que seja uma obra visual 

e seus limites, nesse sentido, a recepção não se dá apenas pelo levantamento de informações 

históricas, filosóficas ou mesmo biográficas do(a) autor(a), é necessário mobilizar os sentidos, 

despertar o corpo para o encontro com a arte, é necessário permitir-se sentir... 

Luersen (2012) aponta que, boa parte das obras de Artes Visuais atuais, requisita uma 

experimentação não só a partir da visualidade, e que as dimensões que permitem essa 

vivência e experimentação na recepção, ainda precisam ser exercitadas para se consolidarem 

pelo grande público. “Sentir, tocar, cheirar, apalpar, e até mesmo degustar, tudo envolve a 

arte”, é nisso que acredita Tortora (s.d., p.4). Assim observa-se que não apenas a produção 

em Arte, mas também a educação em Arte, seriam favorecidas por práticas mais amplas de 

percepção, como propõe a sinestesia.  

É importante realizar um esclarecimento conceitual para que a maneira como utilizo 

o termo “sinestesia” não seja inapropriadamente compreendida. De fato o termo “sinestesia” 

não equivale a “multissensoralidade”. Sinestesia está fortemente vinculada ao campo da 

neurologia e neurociência, nesse sentido, associa-se a determinada configuração cerebral e 

sensorial, que faz com que inevitavelmente, um determinado sujeito desperte sensações 

simultâneas que para a grande maioria das pessoas não apresentam correspondência. 

Um sujeito sinesteta pode ouvir sons e ver cores associadas às diferentes notas 

musicais, ou, ouvir palavras e sentir sabores específicos mesmo que tais palavras não façam 

referência a alimentos. Esse padrão perceptivo até o momento, não pode ser revertido, assim, 
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quem nasce sinesteta não evita tal “tradução” ou associação sensorial e, quem não o é, não 

será capaz de vivenciar uma experiência sinestésica, já que esta é uma característica inerente 

de quem percebe e não do ambiente.  

Por outro lado, é possível sim pensarmos numa experiência multissensorial que 

busque, uma correspondência e correlação entre sentidos da percepção para qualquer 

sujeito. No campo das Artes e experiência estética é possível construir 

objetos/obras/estratégias que busquem dialogar com público/estudante numa amplitude 

sensitiva que extrapole o meramente visual. Sobre essa discussão conceitual, a pesquisadora 

Rosangella Leote (2014, p.56) afirma que: 

[...] com frequência encontramos descrições, relatos e avaliações sobre 

obras que oferecem inúmeros estímulos ao interator e diz-se delas serem 

obras ‘sinestésicas’, quando o termo deveria ser aplicado à experiência do 

interator que, através dessa obra, tem a experiência da sinestesia. 

 

Para evitar tais equívocos, a autora usa o termo “espectro pseudo sinestésico ou 

multissensorial” para as investigações poéticas que realiza. Neste trabalho utilizarei tanto o 

termo “multissensorialidade” quanto “sinestesia”.  Referir-me-ei à multissensorialidade 

especialmente quando apontar estratégias pedagógicas, já que existe inclusive uma 

“pedagogia multissensorial”, já o termo “sinestesia”, faz referência ao meu entendimento de 

que materiais artístico-expressivos, ainda que possam mobilizar vários sentidos dos 

estudantes, tem sua leitura e correlações estabelecidas na percepção individual, nesse sentido 

fogem aos domínios de uma planificação pedagógica e referem-se mais particularmente às 

características que orientam a recepção por cada um dos estudantes. 

O estudo da sinestesia como possibilidade de educação ainda é pouco visualizado em 

publicações científicas, uma das explicações, pode ser o próprio recorte estabelecido pela 

neurociência para o uso do termo. Há propostas como a de Jansen Renato Gonçalves de Souza 

(2008) que utiliza a sinestesia como abordagem didática para o ensino musical; o trabalho de 

Luciane Hilu (2007) pautado na tradução intersemiótica sinestésica aplicada ao ensino de 

design; a experiência de Michele Tortora (s.d.) utilizando a sinestesia a partir da obra de Lygia 

Clark  (objetos relacionais) para o ensino-aprendizagem em Artes Visuais, e, a tese de Rita 

Guerreiro Torrão (2012), abordando a sinestesia na construção do pensamento criativo. Tal 

acervo de pesquisas, justifica também o uso que darei ao termo sinestesia, visto que em 
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nenhum destes trabalhos há incursões no campo da neurociência, nem especialidade dos 

autores neste campo disciplinar. É válido lembrar que “sinestesia” é também compreendida 

como uma figura de linguagem onde diferentes sentidos são correlacionados, como: “voz 

doce”, “cor berrante”, “melodia suave”. 

Voltando especificamente ao Ensino de Arte, é possível acreditar que o fazer 

pedagógico pautado na sinestesia amplia as possibilidades de interação entre os educandos e 

as obras de Artes Visuais, pois essa área de conhecimento lida com aspectos da subjetividade 

humana, sua capacidade sensível de perceber o mundo, a si e ao outro, e de expressar-se das 

mais diversas formas, maximizando assim, as capacidades específicas de cada sujeito. 

No Ensino de Arte, especialmente em Artes Visuais, observei, a partir de vivências 

estudantis na licenciatura (estágios, programa de iniciação à docência e iniciação científica) e 

vivências profissionais (como professora do Ensino Fundamental anos iniciais e professora 

universitária) que o exercício da percepção das “realidades” vem sendo promovida de forma 

ainda limitada. Nós, seres humanos, percebemos e conhecemos o mundo por meio dos 

sentidos, só a partir dessas relações com o tangível é que desenvolvemos habilidades para a 

abstração, ou seja, partimos de um mundo concreto, sentido, percebido, para então 

reconstruí-lo simbolicamente por meio da linguagem (PÁDUA, 2009). 

É importante reconhecer que a Arte deve ser aceita também como uma vivência e 

não apenas como o acumular de informações acerca de artistas, conhecimentos técnicos das 

linguagens e noções de História e Teoria da Arte, mas que esse conhecimento se dá também 

pelos nossos canais sensitivos, por estar vivenciando constantes experiências no mundo. Essa 

aproximação da Arte com o cotidiano conduz a uma estetização da própria vida, o que Michel 

Maffesoli (1996) aponta como “fazer da sua vida uma obra de arte”.  

É importante salientar que a discussão em torno da experiência na Arte não é foco 

apenas de discussões no campo da Filosofia e da Teoria da Arte, mas também está presente 

nas recentes pautas da Arte/educação. Ana Mae Barbosa no livro Arte/educação 

Contemporânea: Consonâncias Internacionais (2008) organizado por ela, relata que três 

autores internacionais (Marjo Räsänem, Imanol Agirre e Eliot Eisner) que abordam estudos 

culturais de Arte/educação com livros publicados no fim da década de 1990 e primeira década 
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do século XX “partem do mesmo ponto: o conceito de arte como experiência” (BARBOSA, 

2008, p.11) 

A autora reforça ainda que:  

Elaborado em 1934 por John Dewey, esse conceito circulou entre os 

pragmatistas e fenomenologistas com sucesso, mas não teve larga aceitação 

entre artistas e críticos de arte durante o alto modernismo. O pós-

modernismo retoma o conceito embebendo-o em um contextualismo 

esclarecedor, que amplia a noção de experiência e lhe dá densidade cultural 

(BARBOSA, 2008, p.11). 

 

Ou seja, compreender a arte enquanto experiência não é um mero resgate da 

concepção de Dewey de Arte como Experiência (2010) mas sim, a ressignificação dessa 

concepção perante o contexto da multiculturalidade e diversidade na Arte/educação. 

Nesse sentido, busquei com essa investigação enfatizar as relações 

sensíveis/sensoriais do corpo dos estudantes com conteúdos, habilidades e valores 

desenvolvidos no Ensino de Artes Visuais a partir de experimentações (e reflexões 

subsequentes), percepção e criação artística. Detalhes desse processo, serão apresentados no 

subcapítulo que segue e no capítulo III. 
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É chegada a hora de jogar a rede! Começo jogando a rede para pescar dados da 

pesquisa e com isso ir construindo esse texto.  

Com a rede, “lancei também meu coração” na forma de expectativas, angústias, 

felicidades da descoberta conjunta, e coletei um cardume de aprendizagens para minha vida 

pessoal e profissional. O processo de pesquisa, de 2015 até início de 2017, foi uma verdadeira 

experiência para mim, não trouxe apenas contribuições cognitivas e profissionais, fez parte 

de minha constituição ética, sensível, reafirmando o que acredito, mostrando-me de forma 

mais clara as limitações e os desafios. 

Assim como os moradores ribeirinhos que dependem da pesca para sua 

sobrevivência, o fazer educacional requer um olhar cuidadoso, ouvidos atentos e persistência, 

pois cada resultado no ensino-aprendizagem é construído ao longo de ações diárias e 

sucessivas. É como se fôssemos pescando peixe a peixe, entendendo seus caminhos, onde se 

escondem, onde gostam de aparecer e quais os obstáculos que se encontram no caminho da 

rede. 

No presente capítulo, apresento uma narrativa sobre como o trabalho de intervenção 

nas aulas de Artes Visuais foi construído. Por se tratar de uma pesquisa-ação colaborativa, 

optei por não trazer métodos e práticas previamente estabelecidos, mas diante dos 

propósitos da pesquisa, “joguei a rede sobre o rio” para coletar dados.  
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Juntamente com a professora de artes, selecionei conteúdos de Artes Visuais e 

turmas para investigar. Construímos estratégias e materiais didáticos que foram 

experimentados nas aulas. 

Todo o processo de planejamento pedagógico iniciou com a observação das turmas 

do 6º ao 9º ano, sendo que cada ano escolar possuiu duas turmas: uma em horário matutino 

(turmas “A”) e outra em horário vespertino (turmas “B”). Inicialmente, havia pensado em 

escolher apenas uma turma de cada série, mas devido as turmas serem pequenas, acabei 

optando em acompanhar todas e ir planejando, conjuntamente com a professora de Arte, as 

intervenções que melhor se adaptariam a cada grupo. 

Na tabela abaixo (Tabela 1) indico os horários das turmas, das aulas de Artes, 

especificamente, distribuídas pelos dias da semana e a quantidade de estudantes por turma. 

Tabela 1: Horários das aulas e quantidade de estudantes por turma 

Turmas Horários Aulas de Arte Qtde de estudantes 

6ºA Matutino Terça: 7h10 – 8h50 25 

6ºB Vespertino Sexta: 14h50 – 16h30 17 

7ºA Matutino Quinta: 10h50 – 12h30 12 

7ºB Vespertino Sexta: 16h50 – 18h30 16 

8ºA Matutino Quinta: 8h50 – 10h30 17 

8ºB Vespertino Terça: 16h50 – 18h30 12 

9ºA Matutino Quinta: 7h10 – 8h50 17 

9ºB Vespertino Sexta: 13h10 – 14h50 10 

 

O turno da manhã inicia-se às 7h10 e encerra às 12h30, os estudantes tem um 

intervalo entre 10h30 e 10h50 e, durante o período de aulas diário, tem seis aulas de 50 

minutos cada. Já à tarde, a aula inicia às 13h10 e encerra às 18h30, o intervalo acontece entre 

16h30 e 16h50, o período também totaliza seis aulas diárias de 50 minutos. As aulas de Arte 

totalizam duas aulas semanais, sempre geminadas. 

Como uma educação para a diversidade deve reconhecer que todos somos 

diferentes, observei todas as aulas de Artes Visuais ministradas nos meses de fevereiro e 
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março de 2016 para buscar referências de todos os estudantes, bem como, suas inter-relações 

e a dinâmica de aula desenvolvida pela professora. Assim, pude ressaltar aspectos positivos e 

negativos que orientaram o planejamento das intervenções e recursos pedagógicos. Esse 

trajeto e as vivências instauradas no ambiente escolar são apresentadas no presente 

subcapítulo. 

No tocante aos aspectos positivos aponto a reduzida quantidade de estudantes por 

sala, o que permitiu a professora interagir com cada estudantes e facilitar o desenvolvimento 

de aulas dialogadas. Em instituições públicas de ensino, há uma média de 30 estudantes por 

sala (no mínimo), se consideramos os estudantes que por algum motivo estão com alguma 

dúvida ou dificuldade de aprendizagem, existe uma impossibilidade de o professor conseguir 

atender a tais demandas individuais em 50 min. de aula. 

Outros aspecto positivo foi o fato de todas as aulas de Arte serem organizadas 

semanalmente como duas aulas subsequentes de 50 minutos (1h40min.). Essa estrutura 

contribui para a realização de aulas práticas, que demandam mais tempo para organização do 

espaço e para o desenvolvimento do processo criativo. Importante ressaltar também a 

existência de sala de Artes ampla, com disponibilidade de materiais para as práticas artísticas 

visuais (pincéis, tinta guache, papel canson, papel criativo, papel paraná, papel ofício, cola 

colorida, giz de cera, tesoura, réguas, entre outros, desde que solicitados previamente pela 

professora). 

Na observação das aulas ficou evidente que as crianças formam um grupo coeso, se 

nem todos possuem laços de amizade, ainda assim, respeitam possíveis dificuldades dos 

colegas (de deambulação, de compreensão de atividades propostas) e buscam auxiliá-los 

espontaneamente quando as percebem. Esse fato me lembrou a fala da técnica em Educação 

Especial do Núcleo Psicossocial e Inclusão (NAPSI) da Secretaria Municipal de Educação de 

Juazeiro, no tocante a presença ou não de um profissional auxiliar em sala: 

Matrinxã: [...] quando a gente trabalha com inclusão, a gente trabalha 
querendo que o outro se importe, que o outro acolha aquela diversidade. [...] 
O auxiliar, pra, pra o aluno receber... aquela escola que... não é o auxiliar do 
aluno, a gente sempre gosta de frisar isso, é o auxiliar da turma. Porque a 
gente quer entender que aquela pessoa vai estar auxiliando aquela 
professora, que quando aquela professora tiver iniciado seus trabalhos com 
todos os alunos, ela... o auxiliar possa estar com todos os alunos e ela dá 
atenção necessária e de direito daquele aluno. Então, se eu colocar um 
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auxiliar pra toda e qualquer deficiência sem esses critérios o que pode ocorrer 
é que aquele aluno tem uma camisa de força ou tem uma pessoa que vai ficar 
segurando, ou fazendo algo para ele e a professora não vai interagir com 
ele e os colegas não vão interagir com ele. A gente quer na nossas escolas 
que o colega empurre a cadeira, que o colega ajude com a água, que o colega 
ajude com a merenda, e muitas vezes o auxiliar tira essa... vamos dizer assim, 
essa... esse envolvimento espontâneo. MATRINXÃ, 2015 

 

A convivência desses estudantes num mesmo grupo torna visível o envolvimento 

espontâneo relatado na fala acima. Nenhuma dessas turmas (6º ao 9º ano) possuem professor 

auxiliar, assim como também não possuem como integrante de quaisquer uma das turmas, 

estudantes com grande comprometimento motor como crianças com paraplegia ou crianças 

com paralisia cerebral. Ainda assim é importante ressaltar que o trabalho realizado pela 

professora poderia ser muito mais eficiente e significativo se tivesse trabalhando 

conjuntamente a outro (ou outros) docente. 

Em pesquisa realizada por Pacheco acerca de experiências de Educação Inclusiva 

exitosas, apesar da heterogeneidade das instituições de ensino pesquisadas por ele, algumas 

características despontaram como semelhantes, entre essas, o trabalho coletivo de 

professores em sala de aula: 

 
Em todas as turmas estudadas, o ensino em equipe de dois ou três 
professores foi a norma. Em todos os casos, os professores desenvolveram 
uma especialização em certos assuntos e áreas, mas responderam de forma 
conjunta a todos alunos na turma. Isso revelou ser de grande importância. 
[...] Como os professores interagiram e comunicaram-se com todos os 
alunos, eles vieram a conhecê-los todos e a compreender melhor suas 
necessidades. Os professores sentiram que, em uma equipe, eles estavam 
mais bem capacitados a adotar várias estratégias para atender às 
necessidades dos alunos (PACHECO, 2007, p.38). 
 

No tocante ao aspecto legal existe a possibilidade de inserir profissionais de apoio 

para estudantes que demandam um acompanhamento especializado ou mais intenso em sala 

de aula regular, como crianças que se comunicam por meio de libras ou que necessitam de 

cuidados para sua higiene e alimentação por exemplo: 
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Dentre os serviços da educação especial que os sistemas de ensino devem 

prover estão os profissionais de apoio, tais como aqueles necessários para 

promoção da acessibilidade e para atendimento a necessidades específicas 

dos estudantes no âmbito da acessibilidade às comunicações e da atenção 

aos cuidados pessoais de alimentação, higiene e locomoção (BRASIL, 2015, 

p.69) 

No caso dessa pesquisa, foi observado que esse profissional de apoio não foi 

necessário, porque nenhum dos estudantes tinha comprometimento severo de mobilidade, 

higiene ou alimentação, ou mesmo era deficiente auditivo. Embora eu reconheça a 

importância desse profissional para o andamento das atividades em sala de aula regular, 

entendo que em certas situações ele pode atuar como um fator fortemente segregador. 

Pensemos por exemplo no caso dos estudantes surdos, a presença de um intérprete de Libras 

na sala (caso o estudante faça uso da língua) tornará o diálogo possível apenas entre 

intérprete e estudantes surdos, mas nem os demais colegas, nem mesmo a professora (caso 

não tenha domínio da língua) vão efetivamente dialogar com a criança.  

O Intérprete traduzirá para o estudante tudo o que for dito pela professora e também 

será responsável por traduzir em linguagem oral as dúvidas do estudante. Imagine que essa 

criança não entenda o conteúdo discutido, o Intérprete de Libras, que não necessariamente 

será um professor terá que ensinar ao estudante surdo. De certa forma, todas os demais 

colegas dessa criança, para conversarem com ele, irão com frequência recorrer ao intérprete, 

o que ao meu ver, reduz a autonomia de todas as crianças da sala de aula. Imagine agora, que 

a professora saiba se comunicar em Libras. Nessa situação, não apenas a criança surda terá 

atenção da professora e conseguirá conversar com ela diretamente, como o fato de a 

profissional fazer isso enquanto explica também em linguagem oral, fará com que pouco a 

pouco, os demais colegas passem a aprender a língua e interagir melhor com o colega surdo. 

Em minha formação de Licenciatura cursei um semestre (60h) de disciplina de Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), esta agora é obrigatória na formação de professores segundo o 

Decreto nº 5.626 (BRASIL, 2005) e, embora tenha aprendido bastante, acabei, por falta de 

exercícios, perdendo a habilidade de me comunicar (ainda que rudimentarmente) por meio 

da língua.  

Existem no entanto, casos de professores que concluíram a licenciatura, antes da 

aprovação do decreto citado, e não tiveram oportunidade de passar nem por um curso básico 
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de LIBRAS em sua formação inicial. Assim defendo que deva haver oferta de cursos de LIBRAS 

gratuitamente pelas Secretarias de Ensino, facilidades no tocante aos horários para que os 

professores interessados possam se aperfeiçoar e incentivos para que eles se sintam 

motivados a aprender a língua. É necessário também sensibilizar os profissionais para que 

estes desejem se tornar cada vez mais capazes de dialogar com as diferentes crianças, sejam 

essas surdas, com dificuldades de articular a fala, crianças com paralisia cerebral, autismo ou 

outras características que afetem a comunicação e interações sociais. 

Toda essa discussão acerca do trabalho em equipe nas salas de aulas comuns, aponta 

como apesar dos esforços, estamos bem distantes do ideal. Perceba que o contexto relatado 

por Pacheco (2007) diz respeito a um coletivo de professores, enquanto a legislação nacional, 

aponta a possibilidade de um "profissional de apoio" que estará encarregado em auxiliar 

apenas o estudante com deficiência nas suas necessidades orgânicas (alimentação), 

mobilidade e comunicação (intérprete). Esse profissional não será um professor, não irá ter a 

responsabilidade (e muitas vezes se quer a habilitação necessária) para discutir aspectos 

metodológicos e pedagógicos. Não terá assim, o mesmo impacto positivo que a criação de 

núcleos docentes que planejam, experimentam e avaliam as práticas educativas, buscando 

conhecer cada um dos integrantes da turma. 

Voltando-me ainda para a fase de observação das aulas, aponto como aspectos 

negativos: o uso ainda reduzido da Sala de Artes pela professora de Artes, algo bastante 

requisitado pelos estudantes; a atribuição de elogios fáceis para o trabalho realizado pelos 

estudantes sem uma maior orientação de que outras técnicas, materiais e propostas 

poderiam incorporar para tornar mais expressiva e significativa a produção; a quantidade de 

conteúdos um tanto desconexos do livro Didático, bem como uma baixa inserção de artistas 

nacionais no material; e o processo de avaliação que atribuía baixo peso às atividades práticas 

desenvolvidas pelos estudantes. 

Quanto ao uso da Sala de Artes, existem além desse espaço duas outras opções 

bastante usadas para as aulas: a sala de aula comum relativa a série estudada (há uma sala de 

aula para cada ano escolar 6º, 7º, 8º e 9º anos) e a Sala de Vídeo (única sala usada pelos 

estudantes do 6º ao 9º ano) para exibição de vídeos e slides pois é a única equipada com 

projetor multimídia e caixas de som.  
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Devido a necessidade de visualizar imagens para leitura, discussão de conteúdos e o 

baixo custo de material possibilitado pela projeção de imagens, a Sala de Vídeo foi bastante 

utilizada pela professora de Artes. A disponibilidade de um projetor multimídia nessa sala, 

permitiu à professora, selecionar e exibir imagens que foram analisadas nas aulas. A leitura 

de imagens aconteceu principalmente a partir da exibição de imagens pelo projetor na Sala 

de Vídeo, ainda que essa atividade também tenha sido realizada com as imagens do livro 

didático adotado pela escola e produção visual dos estudantes. 

A leitura de imagens é uma das etapas da Abordagem Triangular desenvolvida pela 

profª Dra Ana Mae Barbosa. 

Dos anos 90 em diante, temos aqui no Brasil, sistematizada por Ana Mae 
Barbosa, uma concepção de construção de conhecimento denominada 
“Proposta Triangular do Ensino de Arte”, nela postula-se que a construção 
do conhecimento em Arte acontece quando há a interseção da 
experimentação com a codificação e com a informação. Considera-se como 
sendo objeto de conhecimento dessa concepção, a pesquisa e a 
compreensão das questões que envolvem o modo de inter-relacionamento 
entre a Arte e o Público, propondo-se que a composição do programa do 
ensino de Arte seja elaborado a partir das três ações básicas que executamos 
quando nos relacionamos com a Arte: ler obras de arte, fazer arte e 
contextualizar (RIZZI, 2008, p.66). 
 

Segundo considerações da própria Ana Mae Barbosa, não existe uma exigência 

hierárquica quanto a sequência de etapas da Abordagem Triangular, é possível inclusive que 

apenas uma dessas etapas seja contemplada em uma aula. É importante ressaltar que a 

própria Abordagem Triangular foi revista pela autora, de maneira que a denominação inicial 

dada foi Metodologia Triangular, a qual foi renomeada para Proposta e atualmente é 

denominada Abordagem. O mesmo aconteceu com uma das etapas que inicialmente foi 

intitulada de "leitura da obra de arte" e hoje denomina-se "leitura de imagem" pois contempla 

um universo mais amplo que imagens artísticas. 

Voltando à questão da leitura de imagem no contexto dessa pesquisa, entendo que 

é sempre desejável levar os estudantes aos espaços expositivos (museus, galerias) ou mesmo 

conhecer a produção popular nos mercados de artesanato e casas dos artistas populares, 

passear pela cidade avaliando fachadas arquitetônicas ou visitar monumentos públicos. No 

entanto, essas situações foram muito escassas na escola e o acesso às imagens acontecia 

muitas vezes via projeção de fotografias e vídeos. 
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Algumas atividades realizadas pela professora, como textos acerca da compreensão 

dos estudantes sobre determinadas imagens ou propostas de criação registradas de forma 

escrita, também eram feitas na sala de aula comum, porque nessa, cada estudante ficava 

sentado em sua própria carteira, não se dispersando tanto quanto ao se sentarem juntos na 

Sala de Artes, composta por cadeira individuais mas, por mesas coletivas. 

Acredito que mesmo para essas atividades, debates e demais práticas em que não 

sejam utilizados meios artísticos/expressivos para a produção, os estudantes seriam 

beneficiados por estarem na Sala de Artes, pois esta está repleta de referências aos processos 

criativos, inclusive as próprias produções dos estudantes, o que por si só já faz desse espaço 

um ambiente inspirador para a criação e discussão sobre Arte. 

Outro ponto que chamou minha atenção no tocante ao comportamento da 

professora foi o uso de elogios para os trabalhos produzidos pelos estudantes. Entendo a 

necessidade de valorizar a produção de todo estudante, reconhecendo suas peculiaridades, 

expressividade e manifestação das culturas a que se vincula, valorizar inclusive, para não 

comprometer a autoestima do sujeito criador. No entanto, a distribuição excessiva de elogios 

tem impacto negativo na construção artística/expressiva dos estudantes, não contribui para 

uma formação crítica de mundo. Os trabalhos artísticos devem ser analisados de acordo com 

os objetivos propostos, como todo e qualquer outra atividade e área de conhecimento. 

Muitas vezes, o estudante realiza a atividade proposta sem tanto vigor e 

envolvimento, a faz apenas como forma de cumprir o que lhe foi requisitado, nesses casos a 

emissão de elogios pode dar a entender ao estudante que independentemente do seu 

envolvimento com a proposta, pode operar segundo “a lei do mínimo esforço” e ter sua 

produção reconhecida como a de outro estudante qualquer. Não estou aqui discutindo 

qualidade técnica, artística ou expressiva do trabalho desenvolvido, estou sim 

problematizando de que maneira o estudante realizou o processo de construção de seu 

trabalho. 

Mais do que elogiar o trabalho feito, defendo que valorizar é reconhecer a produção 

do estudante e estimular-lhe acerca das inúmeras outras possibilidades, materiais, imagens, 

ideias, discussões que poderia se utilizar para criar imagens, e como é capaz de avaliar seu 

próprio trabalho. 
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No que tange ao livro didático, esse material por um lado é um recurso interessante 

com fotos, textos e propostas de criação, por outro acaba sendo um recurso de engessamento 

do professor. O material utilizado pelo Vivência Centro Educacional é produzido pela Rede 

Pitágoras, para a disciplina Arte disponibilizam duas apostilas referentes ao primeiro semestre 

e segundo semestre com conteúdos divididos em três unidades que versam sobre: Artes 

Visuais, Música, Dança, Artes Cênicas e Artes Audiovisuais, cada unidade didática contempla 

dois capítulos. O primeiro livro apresenta duas unidades enquanto o segundo apenas uma 

(Tabela 2). 

Entendo que esse material propõe uma prática de ensino polivalente, pois ainda que 

contemple em maior parte das discussões temáticas as Artes Visuais, traz questões bastante 

específicas das demais linguagens como o construção de partituras, montagem de 

espetáculos de dança e teatro. Além dessa questão, o livro promove algumas dificuldades por 

não seguir uma sequência coerente e coesa de temáticas, propor muitas atividades práticas 

pequenas e desligadas de uma concepção mais contínua de produção artística. Como os pais 

dos estudantes são obrigados a adquirir o material didático, cobram que o professor o utilize 

todo, ainda que fosse mais interessante abandonar algumas atividades e textos do livro em 

prol de outras propostas e temáticas. 

 Na tabela 2 são apresentados os conteúdos trabalhados por unidades temáticas, nos 

livros do 6º ao 9º ano. Outra limitação do material didático é não indicar muitos nomes de 

artistas nacionais, priorizando muitas vezes artistas internacionais.  

Por fim, o último ponto que me chamou atenção não foi observado na sala de aula, 

mas, foi apresentado pela professora de Arte e refere-se aos mecanismos de avaliação. Para 

que um estudante seja aprovado, precisa atingir no mínimo uma nota 7,0 em somatório de 

avaliações que totaliza nota 10,0. 
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Tabela 2: Distribuição de conteúdos no livro didático 

Série Unidades Capítulos 

 

 

 

6º 

Unidade I – COR 

(Artes Visuais) 

Cap. 1- O universo da cor 

Cap. 2 – A cor na Arte 

Unidade II – RÁDIO E CULTURA 

(Música, Dança e Artes Cênicas) 

Cap.3 – Rádio: a era da mídia sonora 

Cap. 4 – A música nas diferentes culturas 

Unidade III – ARTES GRÁFICAS 

(Artes Visuais) 

Cap. 5- Gravura, uma Arte que se multiplica 

Cap. 6 – Gravura: impressão, materiais e 

suportes 

 

 

 

 

7º 

Unidade I – LINHA 

(Artes Visuais) 

Cap. 1- Os caminhos expressivos da linha 

Cap. 2 – A linha na Arte 

Unidade II – BOSSA NOVA E POESIA 

(Música, Dança e Artes Cênicas) 

Cap.3 – Bossa Nova: um banquinho e um violão 

Cap. 4 – Diálogo entre as linguagens da arte 

Unidade III – FOTOGRAFIA 

(Artes Visuais e Audiovisuais) 

Cap. 5- Fotografia: a poética do olhar 

Cap. 6 – Fotografia: olhar, sentir, harmonizar 

 

 

8º 

Unidade I – TEXTURA 

(Artes Visuais) 

Cap. 1- A trama no olhar 

Cap. 2 – Moda em diferentes culturas 

Unidade II – TROPICALISMO E CINEMA 

(Música, Dança e Artes Cênicas) 

Cap.3 – Tropicalismo: um amplo movimento 

cultural 

Cap. 4 – Diálogo entre as linguagens 

Unidade III – FIBRAS E FIOS 

(Artes Visuais) 

Cap. 5- Arte têxtil 

Cap. 6 – Fios que tecem a arte 

 

 

9º 

Unidade I – VOLUME 

(Artes Visuais) 

Cap. 1- Os efeitos da luz e da sombra 

Cap. 2 – Perspectiva: ampliando a percepção 

Unidade II – A ERA DO ROCK 

(Música, Dança e Artes Cênicas) 

Cap.3 – Pop rock: a explosão das bandas 

Cap. 4 – O rock e suas conexões 

Unidade III – A DIVERSIDADE DAS 

FORMAS NA ARTE 

(Artes Visuais) 

Cap. 5- Forma e material 

Cap. 6 – Arte e patrimônio 
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A atribuição de nota está vinculada a três aspectos: 1,0 ponto referente a 

participação do estudante em sala de aula, o que diz respeito à realização de atividades de 

casa, participação nas proposta de exercícios em aula, debates, interação com os colegas e 

demais aspectos de caráter qualitativo. São atribuídos 2,0 pontos por trabalhos realizados, 

para esses o professor estabelece orientações e prazos, tal nota pode ser atribuída a um único 

trabalho ou a vários, esses trabalhos podem ser teóricos ou práticos, individuais ou coletivos, 

podem ser feitos na sala de aula ou realizados em casa. O terceiro instrumento é uma 

avaliação escrita para a qual são atribuídos 7,0 pontos, esta é uma atividade individual 

realizada na sala de aula em data específica com conteúdos estudados durante a Unidade 

Didática. 

Essa organização de instrumentos para avaliação (1,0 participação/tarefas + 2,0 

trabalhos + 7,0 avaliação escrita) representa uma desvalorização do fazer artístico como 

processo de aprendizagem. Para as atividades práticas, aqui denominadas de “trabalhos”, são 

atribuídos apenas 2,0 pontos de uma nota que pode chegar à 10,0. 

Se problematizarmos essa estrutura avaliativa podemos verificar que caso algum 

estudante nunca participe das atividades em sala de aula, não realize nenhuma das propostas 

de pesquisa e criação artística e apenas estude o material fornecido (livro didático e textos 

impressos) e conquiste uma nota sete na avaliação escrita, será aprovado.  

Para a professora, a inserção da disciplina de Arte no sistema de avaliação escrita 

bimestral é uma maneira de torná-la tão importante e valorizada pelos estudantes quanto 

qualquer outra disciplina, visto que anteriormente os estudantes não realizavam a avaliação 

escrita de artes. Penso que seja necessário ponderar, não é interessante que os estudantes 

pensem a arte apenas como fazer, e portanto sejam avaliados apenas por atividades práticas, 

no entanto, atribuir peso demasiado à prova escrita é desvalorizar a importância do processo 

criativo em artes. 

Particularmente acredito que como a Abordagem Triangular orienta nossas 

estratégias de ensino em Artes Visuais e, segundo essa abordagem se deve atuar no âmbito 

da Leitura da imagem, na Contextualização e no Fazer artístico, não podemos reduzir a 

importância da prática criativa na escola. A Leitura de imagem, bem como a Contextualização 
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podem ser trabalhadas durante uma prova escrita individual, mas o Fazer artístico demanda 

de outro tempo e recursos que não apenas lápis e papel. 

Entendo também que o próprio Fazer artístico é capaz de abarcar em si a 

Contextualização quando o estudante reflete sobre a referência temática, política e ou social 

de outras obras na sua criação e, mesmo quando identifica as referências do contexto onde 

vive; contempla também a Leitura/fruição quando se mostra capaz de dialogar sobre os 

aspectos estéticos, técnicos, conceituais de seu trabalho e de seus colegas. 

A criação artística também permite a flexibilização de tempo, recursos materiais e a 

aprendizagem com o erro, a prova escrita ainda que seja uma estrutura mais objetiva de 

avaliação, não respeita tanto a individualidade de cada estudante e pode apresentar um 

resultado equivocado, pois caso no momento de sua aplicação o estudante não esteja bem 

física e psicologicamente, ou mesmo tenha alguma dificuldade de leitura e interpretação, 

essas aparecerão na escrita como inconsistência de aprendizado conceitual, quando na 

verdade eram apenas dificuldades com a linguagem escrita. 

Segundo Edmund Burke Feldman (apud Ferraz e Fusari, 1999, p.123) a avaliação é 

“um processo de verificação do que e como o aluno pratica elaborações artísticas e estéticas 

sobre o mundo”, assim, levanto aqui a questão “uma avaliação escrita é capaz de obter 

informações sobre esse processo?” 

Para Doug Boughton a partir de dados referentes aos Estados Unidos, existe uma 

rejeição ao teste como meio apropriado de avaliar o entendimento artístico, pois “o teste 

requer que estudantes atuem de maneiras que não exemplificam os tipos de comportamento 

que alguém usaria para manifestar seu conhecimento em um contexto cultural normal” 

(BOUGHTON, 2008, p.380). 

De forma geral os autores (ARSLAN & IAVELBERG, 2013; FERRAZ & FUSARI, 1999; 

BOUGHTON, 2008) sugerem a utilização de uma série ampla de recursos para avaliação: 

pastas de atividades como evidência ou portfólios, comentários escritos ou gravados sobre 

produções artísticas, fotografias de projetos em andamento, exposições e apresentação de 

trabalhos, vídeos com relatos dos estudantes, discussão oral, observação do processo de 

criação artística individual e coletiva. 
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Para Maria Lúcia Sartoretto (2010) no tocante à avaliação dos estudantes com 

deficiência, essa deve ser semelhante à realizada com os demais estudantes, a única 

precaução a ser tomada é escolher recursos de acessibilidade para viabilizar ao estudante que 

possa aprender e também expressar de maneira adequada, suas aprendizagens. Partindo do 

pressuposto de que a avaliação deve ser processual e partir do acompanhamento individual 

das conquistas de cada sujeito, Sartoretto indica, assim como os autores acima citados, a 

construção de um portfólio como recurso de avaliação. Para a autora existem uma série de 

vantagens no uso do portfólio como recurso avaliativo:   

No caso dos alunos com deficiências, os portfólios podem facilitar a tomada 

de decisão sobre quais os recursos de acessibilidade que deverão ser 

oferecidos e qual o grau de sucesso que está sendo obtido com o seu uso. 

Eles permitem que tomemos conhecimento não só das dificuldades, mas 

também das habilidades dos alunos, para que, através dos recursos 

necessários, estas habilidades sejam ampliadas (SARTORETTO, 2010, s/p). 

É importante ressaltar aqui que o peso da avaliação escrita não foi estabelecido pela 

professora da disciplina, é uma resolução da escola, mais especificamente da secretaria, para 

facilitar a atribuição de notas, visto que as demais áreas de conhecimento seguem as 

ferramentas e pesos dos instrumentos de avaliação estipulados. 

Para não converter a realização de avaliações escritas em verdadeiros testes ou 

provas, a professora busca contemplar questões discursivas acerca de possíveis criações 

artísticas realizadas pelos estudantes, leituras de imagens e contextualização dos conteúdos 

estudados em sala de aula.  

Reconheço também, o esforço da coordenação pedagógica e do corpo docente em 

buscar minimizar as barreiras para manifestação das aprendizagens dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais. No tocante à avaliação escrita, estabeleceu-se que o 

professor deverá desenvolver três tipos diferentes de avaliação escrita: comum, adaptada e 

reduzida.  

A avaliação comum é desenvolvida a partir do conteúdo que o professor discutiu com 

os estudantes ao longo da Unidade (ao todo, o ano letivo é dividido em 4 Unidades), não 

necessariamente todo o conteúdo, mas o que julgar necessário e pertinente. A avaliação 

comum é realizada com estudantes que não apresentam comprometimento cognitivo, de 

memória ou outro que possa ser identificado como dificultador da aprendizagem, ainda assim, 
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mesmo alguns alunos respaldados por laudo médico fazem essa avaliação quando os pais 

solicitam ou mesmo a coordenação e professores entendem que o estudante é capaz de 

realiza-la com bom desempenho. 

A avaliação adaptada contempla todos os conteúdos trabalhados na avaliação 

comum, no entanto, os enunciados das questões são reduzidos e simplificados, as questões 

apresentam quantidade reduzida de alternativas e questões subjetivas requerem uma 

resposta menor (linhas) do que as presentes nas avaliações comuns. Por fim, há as avaliações 

reduzidas, que são desenvolvidas a partir de um conteúdo menor do que o estabelecido para 

avaliações comuns e adaptadas. Todas as avaliações são realizadas no mesmo dia, em sala de 

aula e de forma individual. Devido a quantidade de conteúdos trabalhados em Artes não ser 

extensa, o(a) professor(a) não necessita fazer a prova reduzida, apenas a comum e a adaptada.  

Quando não se atinge a média 7,0 na Unidade, o estudante realiza a Recuperação 

Paralela, as quais acontecem no final da 2ª Unidade (referente às notas da 1ª e 2ª Unidades) 

e final da 4ª Unidade (referente às notas da 3ª e 4ª Unidades). A essa avaliação é atribuída 

uma nota de 0 à 9 e somada à nota anterior de participação em sala e atividades de casa (1,0), 

caso o estudante tenha um desempenho melhor que o anterior, sua nota é substituída pela 

nota da recuperação. Ao final do ano, caso o estudante ainda esteja com notas abaixo da 

média, pode participar da Recuperação Final. As avaliações de Recuperação (Paralelas e 

Finais) são antecedidas por aulas de revisão dos conteúdos a serem explorados. 

No caso de estudantes com dificuldades de aprendizagem os professores podem 

ainda estabelecer atividades extras para serem somadas às notas dos estudantes a fim de que 

estes atinjam a média 7,00. 

Acompanhando os estudantes em sala de aula e no ambiente escolar, o que pude 

perceber foi que o estabelecimento de diagnósticos médicos se torna quase irrelevante na 

conduta do(a) professor(a) em sala de aula, não porque este(a) ignore as necessidades dos 

estudantes, mas porque é necessário estar atento a todos os estudantes e suas necessidades 

de aprendizagem. Geralmente os estudantes que sabem ter uma dificuldade maior de 

aprendizagem apresentam-se mais empenhados em aprender: participam mais ativamente 

das aulas, tiram suas dúvidas e recorrem sempre à avaliação/acompanhamento do 

professor(a). Por outro lado, estudantes que apresentam grande facilidade de memorização, 
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apreensão e desenvolvem com facilidade às propostas de produção estética, tendem a ter um 

comportamento de maior rejeição e falta de seriedade frente às atividades, logo se distraem 

em conversas não referente à aula, menosprezam atividades fazendo-as rápido demais, não 

trazendo os materiais solicitados ou mesmo não realizando atividades de casa.  

Existem também aqueles estudantes que apesar de não serem identificados pela 

coordenação pedagógica como estudantes com dificuldade de aprendizagem, apresentam 

claramente essas dificuldades, seja por uma baixa autoestima, timidez ou problemas 

familiares. Concluída essa apresentação inicial da observações realizadas, irei tratar de 

aspectos relativos ao planejamento e intervenções realizadas nas aulas de Artes. 

Estabeleci que as intervenções seriam realizadas apenas no âmbito das Artes Visuais, 

acordado esse limite, a professora de Artes e eu, escolhemos quais conteúdos seriam foco das 

experimentações em sala de aula (Tabela 3). 

 
            Tabela 3: Conteúdos elencados por série e Unidade Didática para realização da pesquisa 

ANO UNIDADE  CONTEÚDO 

 

6º 

I A cor na Arte (rupestre e indígena) 

III Gravura, uma arte que se multiplica 

 

7º  

II Diálogos entre as linguagens da arte - concretismo 

III Fotografia: poética do olhar 

IV Fotografar: olhar, sentir, harmonizar 

 

8º 

 

I Texturas: A trama no olhar 

II Tropicalismo: Um amplo movimento cultural 

IV Fios que tecem a arte 

 

9º 

I Volume: Os efeitos da luz e da sombra 

III Forma e material: arquitetura 

IV Arte e patrimônio 

 

Juntamente com a professora estabeleci algumas orientações para a realização das 

intervenções: sempre que possível alternar produção de trabalhos coletivos com individuais, 

buscar expor os trabalhos realizados, fazer trabalhos de criação artística na Sala de Artes, ao 
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menos iniciá-los ou concluí-los na sala e buscar trabalhar com mais de um sentido da 

percepção por vez.  

Inicialmente, as proposições das intervenções sustentaram-se no campo da Leitura 

de Imagem, Fazer artístico e suas possibilidades de serem multissensoriais. Essas primeiras 

experiências se mostraram pouco significativas para os estudantes. Cheguei a tal conclusão 

observando o baixo envolvimento nas atividades propostas, constante esquecimento de 

materiais a serem utilizados, criações estereotipadas e sobre as quais os próprios estudantes 

tinham dificuldade de falar ou atribuir significado. 

A duração das atividades realizadas variou de cerca de uma aula semanal (1h40min) 

até quatro ou mais aulas, sempre partindo de uma discussão inicial acerca do que os 

estudantes sabiam sobre o assunto trabalhado e da incorporação de novos saberes a partir 

da pesquisa, exibição de vídeos e imagens (o que podemos aqui denominar de Leitura e 

Contextualização) e diálogo. Nas atividades realizadas fica latente o trânsito constante entre 

as três etapas da Abordagem Triangular, pois mesmo que a Leitura da Imagem inicial possa 

desencadear uma Contextualização, essa é retomada no momento do Fazer artístico quando 

o estudante precisa mobilizar conceitos que lhe deem suporte para a criação e quando passa 

a relacionar seu trabalho com suas próprias experiências de vida. 

O processo desenvolvido em sala de aula, as relações estabelecidas entre professor 

e estudantes, entre os próprios estudantes e a importância da família na aprendizagem serão 

apresentadas no próximo capítulo.  
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Pontes unem lugares, transpassam barreiras. Pontes atravessam Estados, ligam 

pessoas. Existe a ponte física que une Bahia à Pernambuco, Juazeiro à Petrolina, e existem as 

pontes que não são de concreto, ferro e cimento, mas nos unem a universos infinitos: pessoas. 

A educação é feita de pontes, elos com cada estudante, cada família e cada profissional. A 

partir da permanência na escola são estabelecidas relações que possibilitam a Educação 

Inclusiva: o apoio e compreensão demonstrado por colegas, a participação da família, as 

trocas de experiências entre professores, as interações entre professor e estudante, todas 

essas pontes repercutem profundamente nos processos de ensino/aprendizagem.  

Nesse capítulo irei apontar as intervenções realizadas em sala de aula, os trabalhos 

produzidos pelos estudantes, a construção de elos entre pesquisadora e estudantes e as 

contribuições resultantes da presença familiar na educação das crianças e jovens, 

especialmente para aqueles que possuem dificuldades de aprendizagem. 

O presente capítulo será assim disposto em dois subcapítulos, o primeiro deles 

referente ao papel das redes de apoio formadas por familiares, equipe escolar e colegas de 

turma, ou seja, trata da formação de “cardumes” na comunidade escolar; e o segundo discute 

peculiaridades referentes a situações que envolvem estudantes específicos no ambiente 

escolar e como essas se relacionam com uma Educação inclusiva, nesse sentido iremos 

conhecer alguns “peixinhos” que compõem a presente pesquisa. 
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Compartilhamos a vida sempre em cardumes: fazemos parte de um bairro e 

vizinhança; compomos um grupo no trabalho; temos um coletivo de pessoas que nos apoiam 

e apoiamos a que damos o nome de família; muitos de nós compartilham uma fé e valores 

agregados à ela; agrupamo-nos por posicionamento político; criamos grupo de pessoas com 

que gostamos de conviver e assim, instituímos amigos. 

A escola também é composta de cardumes:  os professores, os estudantes, a família, 

os funcionários, as turmas, organizadas em anos/séries, e o cardume que engloba todos os 

acima citados, a comunidade escolar. 

A formação de grupos é uma maneira de unir forças, aprender a relacionar-se. Na 

Educação Inclusiva, as ações buscam respeitar a individualidade adaptando-se aos estudantes 

para reduzir barreiras de aprendizagem e permitir que as potencialidades emerjam.  

Serão apresentadas aqui, algumas incursões realizadas na sala de aula, buscando 

uma avaliação do coletivo, as forças de apoio e as redes que fortalecem a Inclusão Escolar. As 

intervenções foram realizadas de abril a novembro de 2016, e serão apresentadas por ano 

escolar, iniciando com as experiências realizadas nos 6º anos e concluindo com os 9º anos. 

Quando planejamos as intervenções a serem realizadas nos 6º anos, verificamos dois 

diferentes contextos de ensino: a turma da manhã (6ºA) era bastante numerosa (25 

estudantes) e possuía algumas crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDHA), onde foi notável a agitação e distração no tocante às atividades não 

apenas nos estudantes com laudo de TDHA. 

Já na turma do período vespertino (6ºB) a quantidade de estudantes se reduzia a 17 

e mostrava um comportamento mais concentrado e atento para a realização das atividades, 

o que também não significa que não demonstrasse certa ansiedade e agitação. 

Ambas as turmas demonstravam um profundo interesse em “fazer coisas”, 

compreendiam que o ensino de Artes era o ensino do “como fazer” e durante as aulas, com 

caráter mais teórico, ou mesmo de leitura de imagens, demonstravam por vezes, uma 

inquietação. Segundo a professora de Artes esse comportamento pode ser explicado devido 

às aulas de Artes que possuíam nos anos anteriores.  
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Para Dewey (2010) o "fazer" pode contribuir para a emergência de uma experiência, 

mas isso só ocorre quando há relação entre o fazer e o significado atribuído a esse fazer: "a 

ação e sua consequência devem estar unidas na percepção. Essa relação é o que confere 

significado" (DEWEY, 2010, p. 122). Assim, por mais que o fazer artístico possa ser apenas um 

ato mecânico e despropositado, podemos utilizar o desejo dos estudantes em fazerem e 

manipularem algo como caminho para uma experiência significativa. 

Os estudantes do 6º ano saem do I ciclo do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) para 

ingressar no II ciclo (6º ao 9º ano) e essa é uma grande mudança, visto que os professores são 

vinculados a diferentes ciclos de ensino, ou seja, os professores do 1º ao 5º ano podem até 

mudar o ano/turma que ensinam, mas não ministram aulas para turmas do 6º ao 9º anos, e 

vice-versa.  

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º a 5º) mais de uma disciplina é ministrada 

por um único professor, logo, não há professor apenas de Arte e sua formação também não é 

específica na área. Elenco outras diferenças como: a inexistência de uma Sala de Artes 

utilizada pelos estudantes do 1º ao 5º anos, o deslocamento físico das salas de aulas que se 

localizam em um espaço separado dos estudantes do 6º ao 9º ano, bem como horários de 

aula que para estudantes do 1º ao 5º ano é das 7h10 às 11h30; enquanto o dos estudantes do 

6º ao 9º é de 7h10 às 12h30.  

A professora de Artes relata que entre 1º e 5º anos existe uma tendência a se realizar 

muitos trabalhos práticos e as crianças tem certa dificuldade em compreender que a produção 

artística está também relacionada a um contexto, pesquisa e estudos. A mesma profissional 

relata que como se dá muita visibilidade aos trabalhos infantis nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, muitas vezes os(as) professores(as) alteram a produção infantil para que esta 

se aproxime do que acreditam ser um trabalho bonito e bem feito. 

O material didático (6º a 9º anos) dos estudantes de certa forma, também manifesta 

a importância do fazer artístico, muitas vezes transitando de um conteúdo a outro sem criar 

uma continuidade conceitual ou temática, mas sempre acompanhada de propostas de 

trabalhos práticos. 

Optamos em trabalhar com as Cores na Arte e sua relação com a cultura indígena e 

com a Pintura Rupestre, essa escolha se deu porque ambas voltam-se não apenas para a 
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criação da imagem, mas para a própria construção da tinta usada, tendo como base para 

pigmentos alguns minerais (na Pintura Rupestre) e vegetais (na Pintura Indígena). Ainda 

existiu o fato reforçador de os estudantes do 6º ano participarem de uma visita ao Parque 

Nacional da Capivara, localizado na cidade de São Raimundo Nonato/PI, o que já os 

proporcionaria uma experiência mais palpável do que qualquer discussão e leitura de imagens 

ou vídeos que pudessem fazer. 

O primeiro conteúdo trabalhado foi a Pintura Rupestre (Unidade I), no entanto as 

atividades realizadas sobre o tema foram resgatadas após a visita ao Parque Nacional Serra 

da Capivara, que aconteceu em agosto (Unidade III). A Pintura Indígena seguiu a sequência 

didática do livro, ambos os temas permearam as atividades da I Unidade Didática. 

A introdução do tema Pintura Rupestre foi realizada a partir do questionamento 

acerca de como, onde, porque e com quais materiais foram feitas as primeiras pinturas. Essa 

aula foi realizada na Sala de Vídeo como uma roda de debate, muitos estudantes responderam 

que as pinturas eram feitas nas paredes e indicaram como principal material para a pintura as 

mãos e sangue de animais. A professora então questionou se o fato dessas pinturas serem 

realizadas com sangue de animais não faria com que ao longo do tempo, devido às 

intempéries, fossem sendo apagadas. Os estudantes começaram a pensar sobre o assunto e 

à medida que questionavam a professora ia inserindo novas informações no debate.  A 

professora e eu selecionamos imagens fotográficas da Serra da Capivara de nossa autoria, pois 

ambas, quando ainda licenciandas visitamos o sítio e registramos parte das pinturas. 

Os estudantes foram questionados quanto à estética (cores, formas, composição) e 

temas possíveis dessas imagens. Após essa primeira leitura de imagens e contextualização, 

chegamos coletivamente à conclusão de que tais pinturas eram formas de registrar o 

cotidiano vivido por aqueles povos, assim, foi lançada a pergunta: “Se você fosse guardar para 

o futuro, uma imagem de algo que considera importante, o que desenharia?”. 

Transcorridos os primeiros 50 minutos de aula, levamos os estudantes para a Sala de 

Artes para uma atividade criativa. Cada estudante recebeu um pedaço de papel madeira 

(cerca de 20x20cm) e foram disponibilizados carvão vegetal e giz de cera. A orientação dada 

foi: primeiro amasse o papel com as mãos e o desdobre, assim terá uma superfície 

ligeiramente irregular como as paredes de rochas; agora imagine que imagem gostaria de 
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guardar para o futuro e tente desenhá-la com estética semelhante a das pinturas rupestres 

(isso vale para formas, traços e disposição de cores) utilizando preferencialmente o carvão 

vegetal (que é praticamente um bastão de pigmento vegetal) e giz de cera vermelho (que 

permite produzir cor semelhante à produzida pelo minério de Ferro sobre a parede). 

Alguns estudantes optaram em inserir outras cores como o laranja, os temas tratados 

foram bastante amplos como: família, estudo, internet e até mesmo as discussões políticas 

em voga na época, alguns reproduziram temas já presentes nas pinturas rupestres como cenas 

de caça e o uso de “carimbo” com a mão (Imagem 13). Alguns resultados podem ser vistos 

nas imagens abaixo: 

Imagem 13: Desenho com carvão vegetal sobre papel madeira 

       
 

       

   
Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 

 



111 

Embora a proposta seja um desenho, algo mais visual, esse exercício mobiliza 

também a sensação tátil, devido a textura criada no papel e a própria experiência de usar o 

carvão vegetal, material que libera com facilidade sua cor e exige um certo cuidado para não 

borrar e sujar a imagem. Além disto, o próprio carvão já fazia parte da memória das crianças, 

que em vários momentos de suas vidas já haviam utilizado um pedaço de carvão de fogueira 

ou de carvão para churrasco como uma “lápis” para riscar o chão ou paredes. 

O tema da Pintura Indígena, por outro lado, além das discussões “Quem é o índio 

hoje? O que caracteriza o índio? Quais as manifestações artísticas desenvolvidas pelos 

indígenas? Como os indígenas se utilizam da sua estética no cotidiano?” Abriu possibilidade 

para reconhecer a inserção da cultura indígena nas mais diversas comunidades urbanas e 

experimentar a produção de tintas naturais. 

Dessa maneira, começamos as ações a partir de uma discussão contextualizadora, 

que desaguou na leitura/fruição de imagens no tocante aos traços, temas, cores, ritmo e 

superfícies utilizadas para a pintura. Logo após, a professora discutiu sobre os materiais 

utilizados na produção das tintas, que assim como na Pintura Rupestre, tem origem natural, 

sendo que na pintura indígena usa-se prioritariamente pigmentos naturais como a extração 

de sumo de jenipapo e na pintura rupestre pigmentos minerais como o óxido de ferro. 

A professora de Artes relatou aos estudantes que é necessário utilizar três elementos 

para o desenvolvimento de uma tinta: um pigmento (que dá a cor); um solvente (que diluí o 

pigmento) e um aglutinante (que dá consistência e permite a fixação da tinta no suporte). Os 

estudantes foram orientados a criar suas próprias tintas naturais, a mistura de solvente e 

aglutinante orientada foi: água + cola branca, já o pigmento derivaria de algum vegetal: 

urucum, açafrão e café. Os estudantes deveriam criar um desenho inspirado na estética 

indígena e pintar uma faixa de papel com a tinta feita. Nas imagens 14 a 18 estão alguns dos 

resultados: 
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Imagem 14: Pintura realizada com pigmento natural 

 

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 

 

Imagem 15: Pintura realizada com pigmento natural 

 

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 
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Imagem 16: Pintura realizada com pigmento natural 

 

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 

 
Imagem 17: Pintura realizada com pigmento natural 

 

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 

 
Imagem 18: Pinturas realizadas com pigmentos naturais 

 

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 
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O caráter sensorial dessa segunda prática está vinculado aos pigmentos utilizados, 

que exalavam cheiro como o café e o desenvolvimento de texturas, visto que os materiais em 

pó utilizados para as tintas não se dissolviam deixando pequenos grânulos aderidos ao papel. 

O envolvimento do estudante em criar sua própria tinta requisita saberes e percepções que 

não são apenas visuais. 

Muitas dessas atividades, apesar de mobilizarem várias percepções sensoriais 

acabaram sendo desenvolvidas de forma muito pontual, o que em minhas interpretações não 

se mostraram muito significativas para os estudantes. Ao longo da pesquisa a minha hipótese 

inicial quanto ao impacto do uso de estratégias e recursos multissensoriais foi sendo revista. 

Fui aprendendo que a validade das percepções sensoriais estava muito mais vinculada às 

experiências de vida de cada estudante, o que era muito muito maior que as vivências de 

ensino/aprendizagem escolar. Essa autocrítica foi muito importante para que as atividades 

retomadas ganhassem outra perspectiva na pesquisa, nesse sentido, emergiram com mais 

sucesso trabalhos realizados com longa duração e pautados nas experiências vividas pelos 

estudantes. Uma das intervenções que se mostrou mais significativa com os estudantes dos 

6º anos foi referente à visita ao Parque Nacional Serra da Capivara. 

Os estudantes, as professoras de História e de Geografia, bem como a coordenadora 

do Ensino Fundamental, viajaram no mês de agosto para o sítio arqueológico. Saíram de 

Petrolina/PE numa sexta-feira e retornaram à cidade no domingo. Após a viagem, as crianças 

tiveram várias atividades relacionadas ao Parque Nacional Serra da Capivara, em diferentes 

disciplinas. Na época, o conteúdo trabalhado em Artes (III Unidade) era gravura e então, a 

professora e eu planejamos uma atividade que unisse Pintura Rupestre à gravura. 

Para contextualizar a prática, a professora retomou a discussão sobre Pintura 

Rupestre realizada na I Unidade e acrescentou à temática a produção de gravações rupestres. 

Os estudantes foram mobilizados a falar de sua experiência na Serra da Capivara e o que 

haviam visto e descoberto. Posteriormente às discussões, as crianças foram convidadas a 

transformar alguma pintura rupestre observada e/ou registrada em um baixo relevo usando 

papel machê. 

A proposta foi que, individualmente, o estudante selecionasse uma imagem, 

preparasse a massa de papel machê que seria depositada num suporte quadrangular de isopor 
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e com ela ainda molhada criasse um baixo relevo com um pedaço de palito de churrasco. 

Depois de seco, o trabalho foi pintado com tinta guache, as cores remetiam à coloração de 

rochas e no sulco criado pelo baixo relevo, foi depositado tinta vermelha para destacar a 

imagem. Observe nas imagens 19 e 20, o processo inicial de criação do relevo sobre o papel 

machê úmido e a exposição dos trabalhos concluídos no espaço escolar (Imagens 21 a 23). 

 
Imagem 19: Criação do baixo relevo em papel machê 

  

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 
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Imagem 20: Criação do baixo relevo em papel machê 

  

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 

 
Imagem 21: Exposição dos trabalhos na escola 

 

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 
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Imagem 22: Exposição dos trabalhos na escola 

 

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 
 

Imagem 23: Exposição dos trabalhos na escola 

 

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 
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A exposição das produções foi aberta num evento em agosto de 2016 realizado para 

apresentar as atividades realizadas durante e posteriormente à visita ao Parque Nacional 

Serra da Capivara. A montagem da exposição se deu na entrada da escola utilizando-se fio de 

náilon para pendurar os trabalhos na área de grande circulação da escola. Antes mesmo da 

organização expositiva da produção, os estudantes se mostravam bastante ansiosos para ver 

os trabalhos prontos e se mostraram bastante orgulhosos quanto ao que haviam realizado, 

apontando para colegas de outras salas e anos qual trabalho haviam feito. 

Reafirmo aqui que a validade da proposta não se deu apenas pela interação dos 

estudantes com o material a partir da modelagem, gravação e pintura, mas principalmente 

pela experiência vivenciada fora da escola, ainda que mediada por ela. A visita ao Parque 

Nacional da Serra da Capivara permitiu aos estudantes uma experiência significativa. Tal 

experiência produziu memórias visuais, táteis, olfativas, emocionais, de socialização, de 

descoberta do espaço. Essas memórias mobilizaram com muito mais sentido as referências 

vividas como práticas criativas portadoras de significado. 

Os equívocos no tocante às propostas de criação artística também aconteceram nos 

outros anos/séries como os experimentos realizados com os 8º anos sobre o tema 

Tropicalismo, que será abordado adiante. Devido a isso, a pesquisa foi ganhando novos 

contornos para englobar melhor as experiências dos estudantes.  A minha intenção inicial em 

trabalhar a partir dos trabalhos de Oiticica, Clark e Neto se mostrou em alguns situações, 

menos significativa do que eu suponha. Penso que parte desse resultado ocorreu porque os 

estudantes tem pouco contato com produções da arte contemporânea, seja por não visitarem 

exposições (na região, apenas a Galeria Ana das Carrancas do SESC Petrolina, 

esporadicamente traz algum artista contemporâneo) seja por também não acessarem essa 

produção nas mídias (televisão, revistas, internet) e discutirem sobre ela. 

Dando continuidade à discussão dos experimentos em aula, volto-me às turmas do 

7º ano. O primeiro conteúdo trabalhado na intervenção foi o Neoconcretismo, o qual foi 

inserido a partir de um diálogo com o tema Concretismo, conteúdo proposto pelo livro 

didático. Primeiramente a professora perguntou aos estudantes se eles já haviam ouvido falar 

de Lygia Clark e, para que estes buscassem suas próprias referências, pediu que cada 
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estudante fizesse uma pesquisa sobre a artista para que na aula seguinte, pudessem dialogar 

sobre as informações encontradas. 

No segundo encontro os estudantes e a professora fizeram uma discussão sobre 

quem foi a artista e seus trabalhos mais sensoriais e interativos foram enfocados como 

temática: série Bichos, Objetos relacionais, Máscaras sensoriais e Corpos coletivos. Para 

facilitar a compreensão dos estudantes quanto ao que eram esses materiais, a professora 

exibiu imagens e vídeos de exposições da artista onde era possível ver o público interagindo 

com a obra. Como nem todos haviam realizado a pesquisa solicitada, a professora levou um 

breve texto abordando o neoconcretismo, o qual apresentava a Lygia Clark e o Oiticica. 

Na aula da semana posterior, os estudantes foram organizados em grupos e criaram 

objetos que assim, como o dos artistas neoconcretos, deveriam ser experimentados pelos 

seus colegas de forma lúdica. Os grupos foram formados por afinidades, cada um com cerca 

de quatro estudantes. Os materiais disponibilizados foram: diversos tipos de papéis, algodão, 

canudos plásticos, massa de modelar, arame fino, fitas adesivas, bandejas de isopor, EVA, cola, 

sacolas plásticas, caixas de papelão, tinta, palitos de churrasco e tinta gauche. Em conjunto 

cada equipe deveria planejar o que faria, quais materiais iriam utilizar e como iriam construir 

o trabalho. 

Imagem 24: Construção dos trabalhos coletivos 7º ano B 

 

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 
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Imagem 25: Construção dos trabalhos coletivos 7º ano B 

 

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 

 
Imagem 26: Construção dos trabalhos coletivos 7º ano B 

 

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 
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Os estudantes tiveram uma aula (1h 40min) para construir sua proposta, concluída 

essa etapa, deveriam atribuir-lhe um título da maneira que melhor lhes conviessem. Assim, 

os títulos acabaram sendo formulados como um complemento das obras por eles criadas. 

Na aula posterior, a professora realizou uma breve conversa com cada equipe para 

que elas se manifestassem quanto às motivações e inspirações que os levaram a criar. Nas 

imagens 27 a 32 é possível observar os trabalhos concluídos e os títulos atribuídos pelos 

estudantes: 

 

Imagem 27: Trimonteirox 
 (EVA, arame, canudos plásticos, bandeja de isopor e linha de algodão) 

 

  Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016  
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Imagem 28: Tiara-dupla (TNT, arame e cartolina) 

 

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 

 
Imagem 29: Tiara-dupla (TNT, arame e cartolina) 

 

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 
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Imagem 30: Os azarados (massa de modelar e palitos de madeira) 

 

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 

 
Imagem 31: Os azarados (massa de modelar e palitos de madeira) 

 

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 
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Imagem 32: Briba (canudo e papelão) 

 

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 
 

Apesar dos estudantes se envolverem bastante na construção dos trabalhos, quando 

questionados acerca do seu significado ou referências, não sabiam o que falar. A realização 

dos trabalhos foi importante porque conglomerou todos os estudantes, sem restrições e 

houve empenho na construção, no entanto o próprio significado se perdeu no processo.  

Acredito que a intervenção poderia repercutir de forma mais intensa para os 

estudantes se tivéssemos anteriormente à construção dos objetos, criado peças parecidas 

com as desenvolvidas por Lygia Clark e realizado uma aula apenas de experimentação dos 

materiais. Além disso, devido ao tempo já dispensado com um conteúdo, que nem ao menos 

era tratado no livro, não foi possível realizar com os estudantes a montagem de um espaço 

expositivo na escola, para que os outros colegas pudessem experimentar os objetos criados e 

seus autores observarem a interação de outrem com suas propostas. Era necessário dar 

continuidade aos conteúdos do Livro Didático pois, segundo a professora, haveriam queixas 

dos pais caso não fossem cumpridos. 

A intervenção vinculada ao conteúdo didático: fotografia, mostrou-se muito mais 

significativa. Durante a III e IV Unidades Didáticas, o conteúdo trabalhado foi a linguagem da 

fotografia, os estudantes discutiram a criação da fotografia, seu papel e inserção na sociedade 
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contemporânea, a presença de texturas, relações luz e sombra, linhas, enquadramentos e 

planos. E durante esse trajeto a professora apresentou a proposta de “Conhece-te a ti mesmo” 

que seria produzir um diário a partir de caderno ou confeccioná-lo com folhas e outros 

materiais e, durante 15 dias, registrar informações que ajudassem ao leitor entender quem é 

o autor daquele diário. 

Associado ao diário, deveriam produzir uma série de fotografias, ambos os materiais 

seriam organizados numa exposição. Os estudantes receberam uma ficha com orientações e 

sugestões com algumas perguntas pessoais para facilitar a escrita do diário e a produção de 

fotografia: 

 Adquira (compre ou monte) uma caderneta (espiral ou brochura) no tamanho 

14x20cm ou menor. 

 Decore a capa de forma bem pessoal (desenhe, cole, pinte, escreva, etc.). 

 Deixe a 1ª página em branco. 

 Anote seu nome no verso da contracapa (canto inferior direito). 

 Esse será seu diário pelos próximos 15 dias. 

 Você deverá responder à algumas questões na forma de texto, frase ou 

imagens:  

QUEM SOU? ONDE VIVO? O QUE SINTO? DE QUÊ GOSTO? COMO VIVO? 

O QUE FAÇO HOJE? 

 Durante essas duas semanas busque também criar um acervo de fotografias 

artísticas realizadas por você (celular ou máquina fotográfica) que se relacione 

com as perguntas acima. 

 Crie no seu celular ou computador uma pasta com essas imagens intitulada – 

EXPERIÊNCIA 1 

 Obs. não há limite de fotos, nem de páginas a serem feitas no diário. As fotos 

farão parte de uma exposição e valerão 2,0 pontos.  

 

Tivemos alguns problemas com o andamento dessa proposta no tocante às datas, o 

prazo inicial estabelecido para quinze dias acabou se tornando superior a um mês. À medida 

que os estudantes iam trazendo suas fotografias, a professora ia realizando com toda a turma 
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a seleção de três fotos. Quando a seleção de fotos foi concluída, realizamos a criação de 

títulos, já que os estudantes haviam realizado as fotografias mas não pensado em títulos.  

Alguns estudantes tiveram dificuldade de compreender a proposta, trazendo 

imagens antigas, ou mesmo fotografias onde apareciam em eventos festivos e familiares. 

Nessas situações, a professora orientou aos estudantes que realizassem novas fotografias, e 

caso desejassem sair na fotografia, deveriam planejar ângulo, enquadramento e iluminação e 

solicitar que outra pessoa fizesse a fotografia segundo suas especificações. 

Todas as crianças puderam participar da atividade, visto que não haviam grandes 

comprometimentos no tocante a visão ou a locomoção. Alguns estudantes eram mais tímidos 

e resistiram um pouco a exibirem suas fotos, outros tinham dificuldades para compreender as 

orientações, mas nada que impedisse de fato a realização das fotos.  

Nas imagens (Imagem 33 à 39) abaixo estão algumas das fotografias produzidas: 

 

 

Imagem 33: Vida além das grades 

 

Fonte: Estudante do 7º B, 2016 
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Imagem 34: Cidade fantasma

 

Fonte: Estudante do 7º B, 2016 

Imagem 35: O negativo 

 

Fonte: Estudante do 7º B, 2016 
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Imagem 36: À procura do jogador 

 

Fonte: Estudante do 7º B, 2016 

 
Imagem 37: A flor e a ferrugem 

 

Fonte: Estudante do 7º B, 2016 
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Imagem 38: O caderno iluminado 

 

Fonte: Estudante do 7º B, 2016 

 
Imagem 39: VRAUUUMMMM 

 

Fonte: Estudante do 7º B, 2016 
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As imagens variaram muito na temática, mas é possível perceber que além da 

preocupação própria da estética da linguagem fotográfica: ângulo, enquadramento, 

iluminação, criação de planos, foco, a escolha dos temas e a composição da imagem 

permitiram valorizar temas e olhares que são pessoais. Assim são apresentados os espaços de 

compartilhamento escolar: um caderno e as carteiras da sala de aula; a intimidade da casa de 

cada um: a bola esquecida na garagem esperando seu dono para a brincadeira, uma flor que 

insiste em nascer apesar da ferrugem demonstrando assim uma delicadeza que se opõe a 

crueza do mundo e uma motocicleta tomando quase todo o primeiro plano da imagem, objeto 

de adoração de um garoto. 

A duração da proposta, em média um mês, permitiu uma análise mais detalhada das 

fotografias e a possibilidade de refazê-las caso os próprios estudantes não gostassem do 

resultado. O estudo da linguagem fotográfica interessou aos estudantes, afinal atualmente 

quase todo adolescente possui um dispositivo para fazer fotografias, como os celulares e há 

uma prática bastante disseminada de fotografar quase tudo o que é visto e divulgar em redes 

sociais. 

Existe uma forte tendência na contemporaneidade a produzir autorretratos 

fotográficos, as chamadas selfs, esse tipo de imagem no entanto, não permite uma 

composição fotográfica muito minuciosa pois o próprio fotógrafo sai na foto, assim, suas 

possibilidades de enquadramento e ângulo ficam limitadas. Em conjunto com a professora 

buscamos fazer os estudantes apresentarem sua identidade, gostos, modos de vida sem 

precisar aparecer na foto, mas escolhendo o que olham e como olham, o intuito também foi 

o de fazer os estudantes planejarem mais cuidadosamente a imagem que iriam criar. 

Por falar de um universo pessoal e experiências subjetivas, entendo que essa 

experiência se tornou muito mais significativa para os estudantes. Os sentidos mobilizados 

não foram de caráter sensorial, mas o próprio valor e significados estabelecidos para os locais 

e objetos fotografados. Assim, o cheiro, sabor e cores da pipoca degustada na hora da saída 

imprimiram uma marca no corpo e memória dos estudantes, esta, se tornou uma experiência 

significativa da vida escolar e esse sentido ou valor é que orientou uma das estudantes a 

escolher entre as inúmeras possibilidades a imagem do carrinho de pipocas como tema de 

uma de suas fotografias. 
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As atividades de fotografia expostas foram realizadas com os estudantes do turno 

vespertino (7ºB). Para a turma do período matutino (7ºA), a proposta realizada foi diferente, 

pois estávamos preocupadas em mobilizar um estudante da turma com autismo, e esse garoto 

demonstrava grande interesse em filmes e cinema.  Assim, para trabalhar com a fotografia a 

professora e eu optamos por criar um Stop Motion coletivo, pois talvez essa produção pudesse 

também envolver o estudante citado. Existiam outros estudantes com dificuldades de 

aprendizagem, uma garota com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e outros 

estudantes bastante dispersos e inquietos que no entanto, não apresentavam laudo médico, 

mas a meu ver tinham tanta, ou mais, dificuldades que ela para se concentrar e interagir na 

sala de aula. Havia também um estudante bastante tímido, que na maioria das vezes 

permanecia isolado e fazia as atividades propostas de maneira muito lenta. 

Essa turma, com apenas 12 estudantes se mostrava um desafio para uma atividade 

que integrasse a todos, considerando suas habilidades e limitações. Para iniciar os trabalhos 

a professora iniciou um debate sobre Stop Motion, questionou aos estudantes se já ouviram 

falar dessa produção e foi então esclarecendo seu significado. Para tornar mais clara a 

compreensão, a professora apresentou alguns vídeos e clipes musicais realizados por meio da 

técnica do Stop Motion e então afirmou que eles, em conjunto, poderiam desenvolver um 

pequeno vídeo por meio dessa técnica na própria sala de aula. Primeiramente, solicitou aos 

estudantes que pensassem em alguma história que gostariam de contar por meio de seu vídeo 

e a trouxessem por escrito na próxima aula. 

Na semana subsequente, a professora pediu que os estudantes relatassem suas 

propostas para que, ao discutirmos, uma delas pudesse ser escolhida para ser realizada. Mas, 

apenas duas estudantes haviam escrito as ideias. A professora pediu que cada estudante 

apresentasse sua história, sendo uma sobre alimentos, que conversavam entre si, e a outra 

relativa a discussões e dificuldades da vida adolescente. 

Após votação entre os próprios estudantes, a proposta vencedora foi referente à vida 

adolescente, no entanto não havia ainda um roteiro, cenas estabelecida e nem personagens. 

E partimos para o refinamento da proposta, que era estabelecer núcleos de situações 

contadas pelo vídeo. A partir do debate decidiu-se que o vídeo trataria de desentendimentos 

entre os jovens e os adultos, e entre os próprios jovens: haveria assim uma situação de conflito 
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entre adolescente e pais, uma outra situação entre colegas adolescentes na sala de aula e por 

fim, um desentendimento entre um adolescente e sua namorada. A partir dos núcleos 

temáticos, a professora orientou que os estudantes escrevessem roteiros para as cenas, 

definindo personagens, cenários, comportamentos e falas que dessem a entender as 

situações vivenciadas. Os estudantes não conseguiram concluir a etapa na sala e então foram 

orientados a trazê-la na semana seguinte. 

Na aula posterior, eu trouxe minha máquina fotográfica e foram estabelecidos os 

atores e espaços (cenários) para gravação. Inicialmente optamos por gravar as imagens na 

frente do quadro branco pois as falas poderiam ser incluídas como balões de quadrinhos 

desenhados no quadro, percebemos no entanto que a iluminação natural que penetrava na 

sala criava reflexo no quadro e impedia a visualização das frases, além de esteticamente não 

ficar interessante. Os estudantes resolveram cobrir as janelas com papéis grossos e TNT, a 

estratégia reduziu o brilho e começamos as fotografias. 

Não foi possível concluir nem mesmo a primeira cena, mas marcamos com pincel de 

quadro branco a posição das mesas, cadeiras e de uma caixa de papelão sobre a mesa que 

apoiava a câmera. E, então, avisamos a coordenadora que essas marcas, bem como a posição 

dos objetos não deveriam ser modificadas. Na semana posterior, no entanto, os papéis da 

janela haviam sido retirados e as marcas apagadas. 

Decidimos não mais usar o quadro branco e escolher uma superfície mais opaca: a 

parede. Para as falas, no entanto, não poderíamos mais usar pincel e decidimos criar balões 

de fala em papel cartão nas cores vermelho e preto (para alternar as falas das personagens) e 

um alfabeto em papel branco que seria, assim, contrastante à cor do balão e facilitaria a 

leitura. 

 Para gravar todas as cenas foram necessárias cerca de três semanas. À medida que 

as fotografias eram feitas, os estudantes ganhavam segurança para fazer as imagens: dois 

estudantes ficaram responsáveis por fazer as fotografias, outros dois ficaram responsáveis por 

organizar as falas nos balões colados na parede. Haviam ainda dois estudantes colocando fita 

adesiva para fixar o texto na parede seguindo a ordem do roteiro e uma estudante atuando 

como diretora, a qual indicava gestos, posições e expressões faciais para os demais estudantes 

que se tornaram os atores do vídeo. 
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Em uma das aulas, na qual foi feita parte da captação de imagens os estudantes não 

conseguiram concluir a cena e solicitaram mais tempo para isso, as aulas seguintes seriam de 

história, mas o professor cedeu parte de sua aula para a conclusão das fotografias e os 

estudantes sozinhos iam estabelecendo funções, como fotografar e qual posição deveriam ser 

colocadas as personagens. Abaixo (Imagem 40) vemos algumas fotos de uma das cenas: 

 

Imagem 40: Sequência de fotografias para Stop Motion 

   

   

   

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 
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A edição não foi realizada pelos estudantes porque já havíamos nos dedicado tempo 

demais às fotos e não podíamos utilizar mais aulas com o desenvolvimento do Stop Motion, 

decidi então, apenas encadear as fotos usando o Windons Movie Maker para mostrar como é 

possível criar um vídeo a partir das imagens construídas. 

Na aula seguinte, a professora fez a exibição do vídeo e fizemos uma avaliação do 

material criado, entre os pontos destacados apareceram: tomar mais cuidado ao manusear a 

câmera para não mudar o ângulo da imagem captada, se utilizar de cenário mais elaborado e 

figurinos, valorizar mais a imagem por meio da expressões faciais e gestos.  

Ainda que esse trabalho pudesse produzir um resultado mais elaborado, pude 

perceber o notável envolvimento dos estudantes, sua autonomia para produzir as imagens, a 

organização do trabalho em grupo, o conhecimento da técnica e a capacidade de avaliar 

criticamente o resultado. Nem todos participaram da construção do vídeo de uma mesma 

maneira, mas uma educação inclusiva propõe que o ensino se dê coletivamente respeitando 

as potencialidades e limitações de cada um, não podemos desejar que todos os estudantes 

apresentem o mesmo resultado.  

Este tipo de proposta tem a contribuição de mostrar como a organização coletiva e 

atribuição de diferentes tarefas é capaz de funcionar numa sociedade, pois valoriza diferentes 

habilidades e valores para um resultado comum. A presença dos sentidos, mais uma vez, não 

se dá pela estimulação de sentidos da percepção durante a construção da proposta, mas do 

significado atribuído pelos estudantes ao contar histórias que falam deles mesmos, de serem 

capazes de planejar e produzir essas imagens coletivamente. 

No tocante aos 8º anos às intervenções estiveram ligadas aos conteúdos: 

Tropicalismo e as construções com fios na contemporaneidade (trazidas da temática Arte 

Têxtil). 

Na Unidade Didática II trabalhamos com o tema Tropicalismo, que no livro Didático 

envolvia um movimento com características marcantes da linguagem musical, depois que a 

professora fez essa primeira inserção do conteúdo, planejamos inserir o âmbito das Artes 

Visuais por meio da obra Tropicália de Hélio Oiticica 

As experiências que discutirei foram realizadas entre abril e junho de 2016. 

Participaram da atividade duas turmas, uma com cerca de 17 estudantes (Turma A) e outra 
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com 12 (Turma B). Entre os conteúdos estipulados para estudos no segundo bimestre de 2016 

havia a discussão acerca do Tropicalismo. Considerando que tal conteúdo estava mais 

vinculado ao campo da música, aproveitamos uma informação destacada no livro didático 

(Imagem 41) que aproximava o Tropicalismo das Artes Visuais: o fato desse movimento ter o 

nome associado à instalação Tropicália de Hélio Oiticica. 

Os estudantes de ambas as turmas tiveram como atividade, realizar uma pesquisa 

sobre as relações de Hélio Oiticica com o Tropicalismo. A pesquisa deveria ser escrita e 

posteriormente socializada numa “roda de debates” com os demais colegas. Após esse 

primeiro contato com Hélio, apresentamos imagens da obra Tropicália além de trabalhos 

como a série de Bólides, Penetráveis e Parangolés. À medida que as imagens foram sendo 

exibidas, discutimos as características estéticas dos trabalhos e o processo criativo do artista, 

bem como sua busca de relações com o público-participante. Informações e imagens foram 

veiculadas a partir de vídeos com depoimentos sobre Hélio e exposições de suas obras. 

 

Imagem 41: Página de livro didático 

 

Fonte: Arte - volume 7, Rede Pitágoras (2016, p.55) 
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Concluídas as discussões e análises teóricas, propusemos atividades práticas para os 

estudantes: eles deveriam anotar, durante uma semana, parte de suas percepções sensoriais 

(visuais, táteis, olfativas, gustativas, sonoras) mais marcantes e selecionar materiais e objetos 

que tivessem relação com tais experiências.  

Os estudantes da turma B construíram pequenos “diários sensoriais” (Imagem 42) 

para registrar suas percepções. Orientamos aos estudantes que realizassem ao menos um 

registro durante cada dia da semana. 

 
Imagem 42: Diários sensoriais do estudantes da Turma B 

 

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016. 

 
Entre as anotações registradas, foram encontradas as seguintes frases: “Eu senti a 

brisa do vento em meu rosto, toquei na massaneta [sic] gelada do meu quarto, e escutei nada 

mais nada menos do que o ‘silencio’[sic] do meu quarto”; “Hoje eu senti um cheiro bom e 

bem forte era café, na verdade só o pó do café [...]”; “Escutei um som de violão. Quem estava 

tocando era meu colega”; “[...] areia nos pé [sic] espinhos calor bastante calor [...]”. 
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A ideia era propiciar uma maior consciência sensorial para que os estudantes 

pudessem explorar melhor seus sentidos e usá-los com maior agudeza para apreender o 

mundo e também se expressar. Oiticica, em seus registros, costumava apontar para a 

necessidade de perceber o que nos cerca, inclusive cria o termo “suprassensorial” para tal 

agudeza de sensações: 

 
Tanto o condicionamento cotidiano, responsável por nossa sensibilidade 
adormecida, quanto a suprassensação, dilatadora de nossas capacidades 
habituais para a descoberta de nosso centro criativo interior, têm por 
ambiente a contaminação recíproca entre arte e vida, isto é, os lugares de 
nossas experiências cotidianas, as ‘paisagens’ concretas que nos são 
familiares (COCCHIARELE, 2010, p.63). 
 

Na semana subsequente à solicitação dos registros e coleta de materiais, foi realizada 

a exibição dos materiais selecionados. Decidimos que os estudantes da Turma A criariam uma 

instalação em ambiente de circulação da escola com os objetos e materiais que trouxeram. 

Depois da montagem buscariam dialogar com estudantes de outras turmas e anos. O 

ambiente escolhido foi parte do pátio da escola onde havia uma árvore, essa área recebe 

vários estudantes durante o período de intervalo de aulas. A montagem se deu justamente 

um pouco antes desse intervalo o que permitiu a interação entre crianças de faixas etárias 

variadas (Imagem 43). Além dos materiais trazidos pelos estudantes foram disponibilizadas 

fitas adesivas, linhas e tecido não tecido (TNT) de cores variadas.  

Apesar da presença dos autores da instalação, como forma de atrair e dialogar com 

outros estudantes, não foi estabelecida uma maneira de se relacionar com o trabalhos. As 

crianças que caracterizaram o público participante não tinham trajetos ou comportamentos a 

serem realizados, mas transitavam como desejavam. É curioso constatar que apesar de não 

termos conversado com os estudantes autores sobre a rejeição de Hélio Oiticica ao 

“condicionamento de comportamentos” eles acabaram instaurando a mesma estratégia de 

liberdade em sua instalação coletiva.  
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Imagem 43: Estudantes montado instalação no pátio, 8º ano A  

 

 
Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 

 

Os estudantes da Turma B fizeram uma atividade diferente. Orientados por seus 

diários sensoriais e os materiais/objetos trazidos, criaram uma bancada com organização 

individual e travaram um diálogo com seus próprios colegas. Sobre uma ampla bancada, 

quatro estudantes organizaram seus materiais e sentados atrás da mesa recebiam um a um 
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cada colega. Orientamos para que cada estudante decidisse como conduzir a mediação de seu 

material: seja conversa, disponibilização para toque, cheiros ou demais interações (figura 44). 

 
Imagem 44: Montagem da bancada com materiais 8ª ano B 

 

Fonte: Caroline Bacurau, 2016 

 

Avaliando posteriormente as duas intervenções, entendo que estas se mostraram 

pouco significativas para os estudantes, se considerarmos os encaminhamentos realizados. 

Muitos dos estudantes escreveram em seus diários sensoriais, percepções que constatavam 

apenas do exterior sem deixar marcas em sua história pessoal, sem que se configurassem 

como experiência de fato. Se antes de iniciarem o registro, tivéssemos levado os estudantes 

para a beira do Rio São Francisco, um parque, ou outro ambiente fora da escola que mudasse 

a rotina já engessada da prática escolar e suas expectativas, poderíamos ter mobilizado com 

maior significado os sentidos percebidos e atribuídos pelos estudantes.  

Os próprios objetos e materiais trazidos pelos estudantes, muitas vezes indicavam 

apenas uma necessidade de cumprir a solicitação do professor. O “fazer” nunca foi rejeitado 

pelos estudantes, mas uma compreensão mais aprofundada sobre ele se mostrou deficitária. 

Sobre o tema Arte Têxtil, como o próprio material didático envolvia discussões sobre 

Arte Contemporânea como o trabalho da artista Sheila Hicks, optamos em enfocar como 

conteúdo, o artista brasileiro Ernesto Neto e suas instalações, essa outra temática foi 

contemplada na III Unidade Didática. 
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Ernesto Neto trabalha com diferentes materiais flexíveis, como malha de poliamida 

e crochê, além disso pauta suas criações no âmbito do que é orgânico, possui texturas e 

cheiros que se destacam e seduzem o corpo do público. Para inserir o artista nas discussões 

em sala de aula, foi solicitada aos estudantes, uma pesquisa individual sobre Ernesto Neto. 

Para realização desta, os estudantes deveriam investigar que tipo de trabalho o artista faz, 

qual a relação existente entre o seu trabalho e o corpo humano, quais materiais costuma 

utilizar em suas obras e também, trazer uma imagem impressa de algum de seus trabalhos 

com suas opiniões acerca do que tivessem lido sobre a obra e visto na imagem escolhida. 

Na aula seguinte, os estudantes fizeram a apresentação de suas pesquisas e a 

primeira avaliação positiva foi o fato de, praticamente, todos os estudantes demonstrarem 

interesse no trabalho de Ernesto Neto.  Alguns, inclusive, questionaram a pequena visibilidade 

dada ao artista em livros e nas mídias, apontando uma dificuldade em realizar a pesquisa 

sobre o artista. 

Observando que os estudantes haviam gostado do trabalho de Ernesto Neto, a 

professora questionou o que aprenderam com a pesquisa, o quê e por que haviam gostado 

do trabalho de Ernesto Neto, o que fez surgirem relatos no tocante ao tamanho das obras, a 

relação de proximidade do público e as formas inusitadas criadas por ele. Para permitir uma 

compreensão mais ampla, a professora apresentou imagens fotográficas de alguns trabalhos 

e duas entrevistas com o artista: uma delas onde o próprio artista vai criando uma instalação 

enquanto fala de seu processo criativo; outra onde aponta uma avaliação do andamento de 

sua trajetória artística até o momento presente e as variações apresentadas por seu trabalho. 

A partir dessas discussões que buscaram contextualizar a obra de Ernesto Neto e 

apresentaram caraterísticas para a leitura de sua produção, os estudantes foram orientados 

a recolher e guardar materiais como meias calças, temperos, esferas com diferentes pesos e 

cores, tecidos elásticos e outros que associassem à poética de Ernesto Neto, pois iriam criar 

uma instalação com referências ao trabalho do artista. 

Apesar de terem demonstrado interesse no trabalho de Ernesto, os estudantes 

começaram a apresentar dificuldades em angariar os materiais solicitados, de tal forma que 

não foi possível criar em sala de aula a proposta de instalação. Assim, decidimos que o mais 

viável seria que os estudantes criassem maquetes (em grupos de três estudantes) a partir do 
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trabalho do artista e que as apresentassem em duas semanas posteriores. A ênfase dada pelos 

estudantes ainda foi de caráter visual, afinal os jovens não tiveram contato com a obra de 

Ernesto Neto, apenas viram imagens que os suscitavam a imaginar como o ambiente criado 

deveria ser.  

Fica latente, que mais uma vez a ausência direcionada de uma prática com foco na 

experiência pessoal e sensações percebidas, não constrói significado forte o suficiente para 

sustentar uma produção artística com ênfase multissensorial. Tal constatação me ensinou que 

o sucesso de ações educativas em Artes Visuais deve, inclusive, desconsiderar temáticas 

propostas por livros didáticos em prol de pesquisas e práticas mais longas e aprofundadas 

sobre temáticas e experiências pertinentes aos estudantes. 

Quando tratamos de redes de apoio para a Educação Inclusiva, as que mais se 

destacam são a família do estudante, os colegas de turma e o coletivo de professores e equipe 

pedagógica. Cada um parece ter papéis bem demarcados nesse processo. A família 

geralmente é o primeiro grupo que desenvolve habilidades para lidar com as dificuldades 

apresentadas pelas crianças e essas habilidades muitas vezes se dão pela convivência diária, 

não por formação profissional. Pais e mães não esperam que seus filhos nasçam com alguma 

deficiência ou dificuldades de aprendizagem, comunicação e relacionamento, no entanto, 

quando isso acontece, muitas famílias buscam aprender a lidar com essas barreiras e apoiar 

seus filhos para que desenvolvam suas potencialidades e conquistem autonomia.  

A ação da família repercute fortemente no desempenho dos estudantes, existem pais 

e mães (ou demais parentes responsáveis) que frequentam a escola semanalmente, buscam 

informações sobre seus filhos com a coordenação, conversam com professores acerca das 

dificuldades que estes possam apresentar e se mostram disponíveis a acompanhar e 

contribuir com a aprendizagem das crianças e jovens fora da escola. Quando a família participa 

ativamente do processo de educação os estudantes se mostram muito mais motivados em 

sala de aula, de forma que a deficiência ou dificuldade que tenha para aprender se torne 

ínfima, as barreiras para a aprendizagem são diluídas frente todo empenho individual, familiar 

e escolar para que o estudante possa desenvolver habilidades, saberes e valores. Por outro 

lado, quando a criança ou jovem tem alguma dificuldade de aprendizagem não acompanhada 
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pela família, ou mesmo, quando esta é negada pelos seus familiares, as barreiras à 

aprendizagem se tornam obstáculos muito mais difíceis de serem transponíveis. 

É necessário que a escola e os professores percebam os familiares como os maiores 

especialistas nas crianças e busquem informações com os mesmos para criarem adaptações a 

serem utilizadas em sala de aula. 

Outra grande rede de suporte é formada pelas outras crianças e jovens com quem se 

convive cotidianamente. Os colegas de turma fazem a criança ser parte de um grupo, 

reconhecem as diferenças e podem agir colaborativamente na participação dos colegas com 

dificuldades, assim, criam laços de amizade, auxiliam os colegas reforçando a autoestima dos 

mesmos e ainda aprendem a ser tolerantes, éticos e respeitosos na coletividade. 

Já o coletivo de professores e equipe pedagógica são capazes de juntos 

reconhecerem potencialidades e dificuldades dos estudantes e trocarem experiências sobre 

o que percebem ter mais e menos êxito nas estratégias de ensino. Ainda, em conjunto com a 

coordenação, podem estar em maior consonância acerca de processos avaliativos, 

adaptações em materiais e objetivos de aprendizagem traçados para os estudantes. 

No próximo subcapítulo são apresentadas as intervenções que buscaram uma 

exploração maior da subjetividade dos estudantes, bem como outras observações acerca das 

peculiaridades de alguns dos estudantes que compõem essa pesquisa. 
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Fazer parte da sociedade pressupõe compartilhar espaços, valores e interagir; 

reconhecer a diversidade que compõe a humanidade; administrar as diferenças numa 

convivência harmônica e respeitosa. Numa sociedade que se propõe inclusiva, um olhar 

sensível e uma postura pró ativa são importantes fatores de agregação. Ser sensível para a 

diversidade não significa lamentar a condição do outro como incapaz, mas apresentar altas 

expectativas sobre ele/ela e oferecer recursos para que a autonomia seja exercida. 

Independente das dificuldades e limitações que cada um de nós possua, somos muito 

maiores do que denominações que nos enquadram como: autistas, surdos, superdotados, 

cegos, deficientes físicos, tímidos, desatentos, esquecidos e tantos outros. Cada ser é único, e 

isso deve fazer parte de uma ação consciente dos professores. 

Nesse subcapítulo são apresentados alguns peixinhos que compuseram o leito dessa 

pesquisa, como já apontado no início desse texto, para preservar a identidade dos sujeitos, 

foram utilizados nomes populares de espécies de peixes que habitam o Rio São Francisco. 

Na turma do 6º A, entre os estudantes, havia uma garotinha com TDHA e distúrbio 

mental, essa estudante apresentava uma dificuldade em entender e realizar as atividades 

propostas em sala de aula. Na atividade de criação de baixo relevo em papel machê, por 

exemplo, não conseguia observar a pintura rupestre escolhida e reproduzi-la na massa de 

papel, não conseguia transferir as formas básicas do contorno, nem mesmo reconhecer a 

diferença entre sua imagem e a imagem usada para a referência, isso no entanto não a inibiu 

durante a atividade prática. Ela fez o primeiro relevo e analisando com ela o que poderia 

melhorar, busquei fazê-la observar as semelhanças e diferenças entre a imagem de referência 

e a criada por ela, assim a estudante preferiu refazer a imagem. Como a massa demora 

bastante tempo para secar, apenas pressionamos os dedos sobre ela preenchendo os sulcos 

criados e deixando a massa sem imagem novamente, esse procedimento poderia ser realizado 

inúmeras vezes até que ela se sentisse satisfeita. A fase inicial de seu trabalho pode ser vista 

na imagem 45: imagem à direita na primeira fileira, ela buscou representar um veado, imagem 

preferencialmente escolhida pelos estudantes, sendo inclusive, um ícone do Parque Nacional 

Serra da Capivara. 
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Imagem 45:  Relevo produzido pela estudante e imagem da pintura rupestre que utilizou 
como referência 

   

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 

 
A estudante mencionada acima, será tratada pelo nome fictício Curimatã, essa 

estudante desde o início das aulas, fez questão de afirmar que tinha dificuldades para 

aprender e realizar trabalhos propostos, mas o incrível disso é que ela nunca usou essa 

afirmativa como forma de se mostrar deficiente, perante os demais colegas, ou mesmo 

incapaz de fazer alguma atividade, apenas deixava claro com sua fala que iria requisitar mais 

apoio que os demais colegas para concluir os trabalhos. Sua postura sempre foi de busca de 

conhecimento, engajamento nas aulas, seu desejo em aprender e fazer atividades, era 

tamanho que algumas vezes ficava ansiosamente chamando por mim ou a professora para 

verificar se havia compreendido direito as orientações ou tirar dúvidas. Curimatã também era 

muito querida por suas colegas, sendo que algumas delas chegavam a pedir a professora para 

sentarem ao lado dela para auxiliá-la. 

O fortalecimento dos laços de amizade, permitiu a Curimatã ter autoestima elevada 

e jamais se negar a participar da aula ou desvalorizar alguma atividade, ela reconhecia suas 

dificuldades mas não a via como limitações a sua participação na aula. Seu envolvimento com 

a escola e colegas, bem como sua autoestima se tornou ainda mais evidente quando esta 

começou a participar das aulas extracurriculares de teatro ofertadas à noite pela professora 

de Artes. 

Creio que seja importante registrar aqui o cuidado e dedicação da mãe de Curimatã 

com sua filha. Todos os dias de aula a mãe deixava a filha na porta da sala, procurava conversar 

com os professores e com a coordenadora para esclarecer alguma dúvida sobre a escola, 
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desenvolvimento da filha e atividades requisitadas. A formação de laços de apoio e confiança 

com colegas e professores, é potencializado pela dedicação da mãe ao desenvolvimento da 

filha. 

Situação semelhante aconteceu com um colega de turma de Curimatã, um garoto 

aqui denominado Dourado. Segundo laudo trazido pela família, Dourado possui Síndrome de 

Asperger, o que repercute no seu relacionamento com os outros colegas. Dourado aparenta 

excesso de timidez, um ar de tristeza ou preocupação e não olha nos olhos. Apesar de ter 

dificuldades em interagir com colegas é uma criança com bom desempenho no tocante aos 

conteúdos disciplinares e possui mais autonomia que sua colega Curimatã para realização das 

atividades. Essas crianças apresentam dificuldades bem diferentes, enquanto Curimatã é 

extrovertida, bastante afetiva e demonstra autoestima elevada, possui déficit cognitivo, ao 

passo que Dourado desempenha bem as exigências de conteúdos e habilidades práticas, mas 

é inseguro e possui dificuldades de relacionamento interpessoal. Ambos no entanto, possuem 

uma família presente. 

Dourado é filho de pais divorciados, como só tive contato com este estudante 

durante 2016 não posso discutir se a separação dos pais afetou profundamente seu equilíbrio 

emocional e esfera de relacionamentos, mas posso relatar que seu pai, familiar com quem 

convive, está diariamente na escola deixando o filho na sala de aula e aproveita para dialogar 

com a coordenadora sobre o comportamento do filho e as dificuldades que identifica no 

processo de ensino-aprendizagem ao conversar com ele. 

A mãe de Dourado também costuma aparecer nos períodos de entrega de notas, 

momentos bimestrais, que a escola organiza para que os pais tenham maiores oportunidades 

de conversar com os professores acerca de seus filhos. Percebo que apesar das dificuldades 

de Dourado, ele pouco a pouco, vai construindo suas redes interpessoais e superando 

barreiras, o estudante foi transferido de escola, pois no ano anterior estudava em outra 

instituição e paulatinamente vem apendendo a lidar com o espaço, colegas e professores 

novos. 

Percebo, no entanto, que as barreiras enfrentadas por Dourado parecem maiores do 

que as vivenciadas por Curimatã. Isso porque Dourado tem déficit nos relacionamentos, o que 

tem afetado sua rede de apoio, apesar dos cuidados dos professores e família. Seus colegas 
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se mantêm afastados de Dourado pelo seu pouco envolvimento. De forma geral, vejo que as 

crianças com dificuldades de relacionamento interpessoal (autismo, síndrome de Asperger) 

tem mais dificuldades de serem incluídas na escola do que qualquer outra característica de 

limitações ou barreiras à aprendizagem (mobilidade reduzida, baixa visão, déficit motor, 

déficit cognitivo, dislexia, etc.). 

As crianças que não apresentam dificuldade de relacionar-se, possuem apoio dos 

colegas que, cotidianamente, fazem-nas sentirem-se capazes e cuidadas. Essa rede 

interpessoal faz com que as barreiras de aprendizagem sejam superadas; já as crianças com 

dificuldades de interação interpessoal ficam mais isoladas e nem mesmo sua capacidade 

cognitiva ou habilidades é capaz de fazê-las superar o distanciamento dos colegas. É 

necessário que professores em suas aulas e demais profissionais do ambiente escolar 

estimulem os colegas a se aproximarem das crianças com dificuldades de relacionamento, 

bem como promover situações colaborativas em que tais crianças precisem recorrer e 

dialogar com seus colegas. 

Uma terceira criança do 6º ano que tinha evidentes dificuldades de aprendizagem 

será aqui chamada de Piau. Esse era um estudante da turma B (horário vespertino) que 

apresentava laudo de dislexia. Piau tinha forte comprometimento de leitura e escrita, ainda 

assim, não visualizei de seus colegas nenhum comentário ou desmerecimento devido tal 

dificuldade. Esse estudante ficou pouco tempo na escola, era novato e permaneceu apenas 

por cerca de dois meses. Piau sofria exclusão de seus colegas pois tinha o hábito de passar 

minutos seguidos olhando atentamente para o rosto de seus/suas colegas; as outras crianças 

entendiam essa postura como um “encarar” e sentiam-se desconfortáveis.  

Em outras situações, Piau tentava tocar nos cabelos de seus colegas (independente 

dos sexos) postura rejeitada e criticada pelos outros estudantes. À medida que as semanas de 

aula passavam Piau era paulatinamente mais e mais excluído do grupo que compunha sua 

turma de aulas. O incômodo sentido pelas outras crianças era tamanho que quando se 

sentiam atravessadas pelo olhar dele, alguns dos estudantes mudavam de posição ou 

colocavam seu caderno levantado ao rosto bloqueando o olhar dirigido por Piau. As queixas 

começaram a ser feitas na frente do próprio Piau que se matinha calado e cada dia mais 

afastado de todos. 
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Pela observação de seu comportamento, eu interpretava um desejo de criar vínculos 

com seus colegas, ao olhar para o outro desejava ser visto, ao tentar tocar, parecia desejar ser 

percebido e incluído no grupo. Conversei com uma das estudantes dessa turma que por sua 

postura de liderança parecia exercer forte influência nos colegas, tentei fazê-la pensar em 

como Piau estaria se sentindo sendo rejeitado por todos os colegas, passando recreios 

sozinhos, não tendo ninguém que desejasse fazer um trabalho conjunto.  

Apesar dessa tentativa, Piau acabou deixando a escola. Segundo a coordenadora, o 

garoto não tinha condições de estar no 6º ano com o déficit de leitura e escrita que 

apresentava. Esse evento me fez questionar porque nos incomodamos tanto ao sermos 

olhados pelo outro? Por que as crianças se sentiram tão invadidas e afrontadas pelo olhar do 

colega? Será que elas estavam realmente corretas em entender o comportamento de Piau 

como desagradável a ponto de justificar a exclusão e queixa sobre ele? Ou será esse 

comportamento apenas uma demonstração de como os ações diferentes das nossas ainda 

são vistas com restrição, como ainda tentamos homogeneizar as pessoas e suas formas de 

agir? 

Outra estudante que se destaca nessa pesquisa é a estudante Pacamã, cadeirante 

temporária devido cirurgias recorrentes em seus membros inferiores. Pacamã já foi 

apresentada nesse texto, em relação às limitações físicas da escola e acessibilidade, ela faz 

parte da turma 7º B. Pacamã participou dos trabalhos de fotografia “Conhece-te a ti mesmo”. 

Inicialmente a estudante havia afirmado que não poderia fotografar porque não 

tinha como ir para todos os lugares com autonomia ou mesmo ficar em pé, para não reafirmar 

um sentimento de limitação e impotência demonstrado por ela, questionei: por que ela não 

poderia fotografar? Já que não tem dificuldades para enxergar ou de controle motor nas 

mãos? Afirmei que não haviam limitações para ela nesse trabalho, ainda mais devido as 

fotografias estarem vinculadas a quem ela é, as fotografias não precisariam ser feitas em locais 

inacessíveis e distantes, precisariam falar dela, dos lugares que frequenta e do que está em 

seu dia-a-dia ou lhe é significativo. Abaixo temos a série de três fotografias da estudante 

Pacamã (Imagens 46, 47 e 48). 
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Imagem 46: Desejo de liberdade 

 

Fonte: Pacamã, estudante do 7º B, 2016 

 

Imagem 47: O Aconchego 

 

Fonte: Pacamã, estudante do 7º B, 2016 

 

 

 



149 

Imagem 48: Roda após Roda 

 

Fonte: Pacamã, estudante do 7º B, 2016 

 
Ao olhar para essas imagens, a primeira coisa que me chama a atenção é o ângulo 

escolhido para as composições, as duas primeiras são feitas com a câmera orientada de baixo 

para cima, o que já aponta o lugar de onde a estudante Pacamã observa o mundo; a terceira 

foto, realizada com a câmera orientada de cima para baixo capta o objeto que lhe condiciona 

a posição do olhar. Ao mesmo tempo, a posição do olhar aponta o meio que lhe dá 

possibilidades de mover-se no dia-a-dia. A sensibilidade do olhar dessa estudante nos 

aproxima de seu universo íntimo. 

A proposta de “Conhece-te a ti mesmo” não foi realizada com a turma do 7º A, devido 

o perfil de um dos estudantes, o que nos fez rever a proposta. Vou chamá-lo de Mandi-

amarelo. Esse estudante é autista e apresenta um comportamento mais estereotipado, passa 

boa parte do tempo em pé, circulando pela sala de aula e repete falas de personagens dos 

filmes que assiste. Quando é chamado a atenção, Mandi-amarelo responde, silencia e se 

senta, mas em pouco tempo reinicia as falas e se levanta. Mandi-amarelo é uma criança difícil 

de interagir, característica esperada para um autista. Ele não gosta de contatos pessoais e 

dificilmente se concentra em explicações ou discussões. Quanto às atividades práticas 

também não se envolve muito, em propostas de desenho, colagem e pintura, por exemplo, 
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ele simplesmente parece buscar concluí-las, não problematiza muito o que produz, nem 

demonstra interesse em fazê-lo, apenas parece cumprir a tarefa que lhe foi dada.  

Mandi-amarelo por outro lado é bastante interessado em cinema, consegue 

concentrar-se e interessar-se por filmes sem nenhum esforço. Lembro-me de que muito me 

preocupou pensar em estratégias que o trariam para a aprendizagem coletiva e aula, no 

entanto, este estudante me surpreendeu quando o vi olhar fixamente uma apresentação de 

conteúdos em Power Point com textos e imagens animados. O estudante desejou saber como 

era criado aquele movimento no texto. Ainda que tenha participado da experiência 

construtiva do Stop Motion, o estudante pareceu não compreender que estávamos a partir 

das fotografias criando um vídeo. Mandi-amarelo, para mim, ainda é visto como um desafio. 

É uma criança com a qual tenho muito o que aprender. 

É necessário uma certa singeleza ao lidar com as dificuldades de cada estudante, para 

não subestimar suas potencialidades, requerendo dele sempre o mínimo quando há muito 

mais que ele é capaz de dar, mas também não lhe atribuindo objetivos hercúleos que os 

desestimulem e o façam o desistir.  

A autoestima e a confiança tem forte impacto no empenho e desenvolvimento dos 

estudantes, só pude chegar a tais conclusões depois de encerrada a primeira e segunda 

Unidades Didáticas. Ao referir-me à autoestima, cito o caso do estudante do 8º ano 

denominado aqui, Robalo, que após ter ficado com nota abaixo da média nas duas Unidades 

Didáticas realizou a avaliação de recuperação paralela e pelo seu desempenho conquistou 

uma nota 10,00 para 1ª e 2ª Unidades. Apesar de não ser a professora de Artes da escola, o 

fato de os estar acompanhando aula a aula, semanalmente, me deu a liberdade de 

parabenizá-lo e afirmar o quanto ele é capaz de aprender e ter bom desempenho nas 

avaliações, desde que se dedique para isso. Depois desse fato foi delicioso vê-lo a cada dia 

mais participativo nas aulas chegando, inclusive, a ficar conversando após as aulas. Sobre sua 

paixão por cinema e seu desejo em se tornar um cineasta, revelou certo dia a preocupação 

em ter perdido seu caderno pessoal onde já havia registrado uma série de roteiros escritos 

por ele. 

Com os estudantes do 9º ano, foi realizada uma proposta intimista associada à 

fotografia. Buscamos orientar o fazer artístico para a intimidade de cada estudante, para isso 
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foi necessário dar um campo de abrangência mais subjetivo às discussões sobre arquitetura, 

conteúdo trabalhado nas III e IV Unidades Didáticas. 

No material didático dos estudantes, havia uma ênfase ao estilos arquitetônicos e 

nomes como Aleijadinho e Oscar Niemeyer, depois que tais contribuições foram trabalhadas 

em sala de aula pela professora, planejamos inserir uma proposta mais subjetiva e, como 

mote, usamos trechos do livro “Cidades Invisíveis” de Ítalo Calvino. 

O personagem do livro conta as cidades que conheceu ao longo de grandes viagens, 

mas as descrições desses espaços buscam referências que extrapolam a percepção física do 

lugar, apontando comportamento de seus habitantes e, não raras vezes, subvertendo nossa 

concepção de cidade e pessoas vivendo em comunidade. 

Alguns trechos do livro foram lidos e discutidos em sala de aula, depois a professora 

apresentou a proposta de criação, que seria inventar uma cidade imaginária que de alguma 

forma representasse sua personalidade: o que lhe agrada, o que lhe desagrada, seus hábitos, 

seus ritmos e seus sonhos. A criação da cidade seria feita a partir de um primeiro registro 

escrito e depois deveriam criar imagens sobre a tal cidade. Para tanto, poderiam criar 

pequenos vídeos (curtas) com imagens fragmentadas de diversos espaços da região onde 

viviam ou criar uma série de fotos que poderiam ser editadas para permitirem uma maior 

interferência do mundo imaginado com o mundo concretamente percebido. A única exigência 

em relação às imagens foi que não fossem feitas em espaços muito conhecidos na cidade, 

para que estes não pudessem ser reconhecidos. 

A dificuldade que alguns estudantes tiveram em se transfigurar como cidade 

imaginária, atrasou a produção de texto escrito e imagem, assim, pela necessidade de maior 

tempo para criar imagens, os estudantes sugeriram a possibilidade de captar imagens prontas 

e disponíveis na internet. Ainda que não desejássemos imagens já prontas, por já termos 

vivenciado ao longo do ano vários atrasos e mesmo a não realização de trabalhos por parte 

dos estudantes, abrimos a possibilidade de utilizarem para a proposta imagens disponíveis na 

internet. 

Por fim, texto e imagens iriam compor um único objeto no formato de caixa, onde 

todas as imagens poderiam ser vistas e os textos lidos (Imagem 49). 
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Imagem 49: Experiência “Cidades Invisíveis” 

 

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 

 
Imagem 50: Experiência “Cidades Invisíveis” 

 

Fonte: Caroline Moreira Bacurau, 2016 
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No desenvolvimento dessa proposta, uma estudante se mostrou tão entusiasmada 

que, em menos tempo do que inicialmente dispensado para a construção do texto, ela 

procurou a professora de Artes e a mim para apresentar o que havia escrito. O texto possuía 

uma carga íntima tão evidente que a estudante depois de eu ter concluído a leitura 

questionou se eu estava “chocada com quem ela era”. Abaixo segue o texto: 

 

A cidade, entre a loucura e a realidade 

Seguindo para o leste, em direção ao litoral, encontramos a cidade de Siamina, 

banhada pelas águas salgadas do mar mais azul. Casas e prédios para todo canto, 

monumentos deslumbrantes, uma cidade bem movimentada, de aparência alegre, uma 

cidade que se transforma na transição da noite para o dia. Para os que vem de fora, a cidade 

é um paraíso, mas não se engane, ela guarda um segredo obscuro.  

   Era dia, e o sol batia forte no rosto de seus cidadãos. Entre uma rua e outra, entre 

prédios e prédios, estava a biblioteca da cidade, uma biblioteca grande e encantadora. Lá 

dentro, se avistava pessoas correndo para um lado e para o outro, outros tinham tantos livros 

na mesa, que me perguntava se eles iriam realmente conseguir ler tudo aquilo. Uma dessas 

pessoas me chamou bastante atenção. Seus olhos eram de extrema atenção para sua leitura, 

mas não de forma natural, lia-se o livro com rapidez, anotava num papel com força e sua 

expressão era de medo. Eles temiam o futuro, por tanto, queriam aprender tudo o que podiam, 

como se fossem morrer amanhã.  

  O sol estava se pondo, o céu da cidade de Siamina estava ficando escuro, mas 

iluminado pela luz prateada da lua. A cidade se transformava, te levando à perdição. Os bares 

da cidade se enchiam. O som era de deixar surdo. Na mesa, energético e Absolut não faltavam. 

Bocas manchadas de batom vermelho. Uma luta para fugir de seus medos. Lançando-se contra 

o mundo, para retirar dele as satisfações, o gozo, as delícias com que sonham. Estando a 

serviço de sua função natural de satisfazer a uma necessidade imperiosa, mas para aqueles 

que não conseguiam balancear sua realidade com seus desejos, suas forças instintivas 

transformam-se em angústia e opressão.  

   Já era dia, e todos os moradores de Siamina estavam mais uma vez na preocupação 

com seus respectivos futuros.  

   No centro da cidade, havia um hospital psiquiátrico, enorme e muito conhecido. Lá 

avistava-se loucos gritando de forma desesperadora. Um pouco mais distante, um 

esquizofrênico, sendo segurado por vários médicos e enfermeiras levava choque na cabeça. 

No consultório, uma moça se consultava, não deu para entender bem, mas consegui escutar: 

‘’Se deixássemos o nosso id nos controlar, seriamos como animais’’. 

   Os moradores de Siamina são escravos da sociedade e de seus instintos.  
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      No centro da cidade, havia um hospital psiquiátrico, enorme e muito conhecido. Lá avistava 

loucos gritando de forma desesperadora. Um pouco mais distante, um esquizofrênico, sendo 

segurado por vários médicos e enfermeiras, levava choque na cabeça. No consultório, uma 

moça se consultava, não deu para entender bem, mas consegui escutar: “Se deixássemos o 

nosso id nos controlar, seriamos como animais”. 

       Os moradores de Siamina são escravos da sociedade e de seus instintos.  

 

Denominemos essa estudante de Corvina, essa garota durante todo o ano 

apresentou interesse nas aulas, participava ativamente, demonstrou postura crítica 

defendendo pontos de vista e argumentando com segurança. No entanto, em reuniões de 

professores e equipe pedagógica, era questionada pelo uniforme apertado que usava e sua 

postura em relacionamentos íntimos fora da escola, chegando a ser apontada como possível 

incentivadora de práticas sexuais para os outros colegas. 

Achei um tanto antiético e perverso tomar como “problema” uma jovem do 9º ano 

que deve ter cerca de 14 anos quando podemos vê-la inclusive como vítima de uma 

sexualização precoce. Ao invés de estarmos discutindo a segurança e uso do corpo de forma 

consciente, saudável e empoderada pela estudante ela estava sendo responsabilizada por 

possíveis danos aos colegas. Essa inversão de valores é decorrente de nossa incapacidade de 

nos desprendermos de nossos preconceitos para buscar conhecer como cada pessoa é, quais 

suas dificuldades e como vive sem pautarmos em julgamentos. Segundo relatos da equipe 

escolar houve uma situação no ano anterior em que a estudante achava estar grávida e para 

“remediar” a situação acabou em casa ingerindo excesso de bebidas alcóolicas até passar mal, 

pois havia visto em algum lugar que essa seria uma maneira de provocar aborto. 

A estudante não possuía nenhum comprometimento motor ou cognitivo, não tinha 

nenhuma deficiência sensorial (visual ou auditiva), no entanto era vítima potencial de uma 

processo de exclusão por ser do sexo feminino e ter vida sexual ativa, estar em risco de 

engravidar, contrair DST’s e ser vista como “má influência” por parte da equipe escolar. O que 

pretendo com essa discussão é mostrar como todo e qualquer estudante precisa ser incluído, 

como todos podem, por algum motivo, ser vítimas de um processo excludente e 

apresentarem fragilidades. Obviamente que determinadas características biológicas podem 
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afetar de forma mais evidente a vida de um estudante e demandarem uma ação mais enfática 

em adaptações na comunicação, mobilidade e processos de ensino-aprendizagem, o que não 

exime o professor de estar atento a todos os sujeitos que compõem a turma. 

Valorizar e reconhecer as habilidades, conhecimentos e interesses de cada um que 

compõem o universo da sala de aula é indispensável para uma educação que se propõe 

inclusiva, mas tal interesse e reconhecimento só pode acontecer de forma genuína, ou seja, é 

necessário de fato estar fascinada por cada criança e jovem estudante e não apenas escutá-lo 

sem ouvi-lo. 

  



156 

 

Diante da pesquisa aqui realizada constatei que existem determinadas estruturas que 

podem contribuir para uma educação inclusiva de forma bastante impactante, entre essas 

cito a formação de agrupamentos em torno das crianças com dificuldades de aprendizagem 

ou relacionamento. Assim a ação da família com as crianças e seu diálogo com a comunidade 

escolar se apresentou como forte atenuadora às barreira de aprendizagem. Famílias 

participativas e atuantes, não apenas facilitam o desenvolvimento de seus filhos dentro e fora 

da escola, como também são importantes suportes para o planejamento pedagógico da 

equipe escolar. 

Outra característica, no tocante às relações, foi a interação de estudantes em sala de 

aula, onde ficou evidente que as dificuldades de socialização afetaram sobremaneira as 

crianças em vida escolar, de maneira que repercutiu inclusive no desenvolvimento cognitivo 

e apreensão de habilidades. Muitas vezes as habilidades sociais são vistas como pequena 

parte das contribuições de uma educação inclusiva, no entanto elas são essenciais para que o 

estudante fortaleça sua autoconfiança, autonomia, sinta-se seguro, integrado e valorizado, o 

que facilitará suas aprendizagens nas mais variadas áreas de conhecimento. 
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Nesse sentido, entendo ser urgente buscar estratégias que, não apenas façam 

crianças com autismo (por exemplo) buscarem maiores interações com os colegas, mas que 

criem uma comunidade acolhedora em sala de aula, facilitando assim a construção de laços. 

Ficou evidente a necessidade de realizar adaptações curriculares, as quais deverão 

recair sobre as metodologias, recursos utilizados, os diferentes tempos e objetivos 

estabelecidos para os estudantes. Esse mesmo princípio deve reger o desenvolvimento de 

instrumentos avaliativos, sem contudo que essas adaptações sejam vistas pelos estudantes 

como “facilidades” oferecidas para determinados estudantes, o que cria na criança com 

dificuldade de aprendizagem uma baixa autoestima e tendência a se colocar como incapaz 

frente a atividades direcionada a toda a sala de aula. É muito importante que sejam 

estabelecidas altas expectativas para todos os estudantes, mas que estas estejam de acordo 

com a situação inicial de conhecimentos e desenvolvimento do estudante, bem como, lhe 

sejam oferecidos os recursos e estratégias que facilitem a transposição de barreiras para a 

aprendizagem. 

Sobre o uso de recursos multissensoriais para o ensino de Artes Visuais, percebo que 

funcionam mais quando não são pensados como materiais didáticos, mas possíveis 

metodologias de aproximação com os conteúdos trabalhados. Assim a experimentação e 

manipulação de materiais e técnicas para criar, testar, problematizar, aplicar e consolidar 

conhecimentos e habilidades, não apenas mobiliza os estudantes como também pode lhes 

garantir uma maior rede de informações. É necessário no entanto sermos cautelosos quanto 

à sedução provocada pelo “fazer”, não são grandes as contribuições ao Ensino de Artes 

Visuais, a ofertada por fazeres que não estão imbuído de uma reflexão prévia, posterior ou 

concomitante ao ato criador. Fazer arte é também planejar, avaliar, mobilizar conhecimentos 

anteriores e o estudante precisa ser capaz de reconhecer isso. 

Recursos multissensoriais e qualquer outro recurso que apresente materialidade 

física são importantes para demonstrações de conhecimentos de caráter abstrato. Assim, para 

estudantes, de foram geral, é mais fácil compreender questões referentes à fotográfica, 

desenho, pintura, escultura, e demais linguagens quando além de visualizadas imagens são 

ofertados os recursos para que o estudante experimente cada técnica e avalie seu próprio 

desempenho nos resultados atingidos.  
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As maiores contribuições de uma abordagem multissensorial aparecem quando as 

experiências perceptivas são mobilizadas para criar, contextualizar e ler imagens. Lembranças 

e memórias pessoais ou vivenciadas coletivamente pelos estudantes e tidas como 

significativas, tornam os processos de ensino-aprendizagem mais conscientes para os 

estudantes e estes se engajam mais profundamente na aprendizagem. 

Outro aspecto importante para uma educação inclusiva é a alternância entre 

atividades desenvolvidas individual e coletivamente. Nas propostas coletivas é importante 

variar o tamanho de grupos de trabalho (duplas, trios, agrupamento de quatro estudantes) e 

não deixar que sempre se organizem por afinidades. Embora o trabalho possa ser mais 

prazeroso e apresentar melhores resultados quando os estudantes organizam seus grupos por 

afinidade, é importante que aprendam a trabalhar em equipe também com colegas com os 

quais não possuem forte laço afetivo. Dessa forma são ensinados a trabalhar na coletividade 

e reconhecer que todos possuem potencialidades, limitações, interesses e devem ser 

respeitados. 

Concluo as minhas considerações apontando o quanto é doloroso ser professor(a), 

pesquisador(a) e artista. Todas esses requerem aprovação de outrem, na verdade, para 

sermos gente por si só, esperamos aprovação de outrem. Nenhum professor é satisfeito por 

seu fazer docente quando não consegue enxergar gratidão nos olhos de seus estudantes, 

talvez até consiga se satisfazer se ele mesmo conseguir perceber que contribuiu de alguma 

forma para a transformação positiva na vida de seus pupilos.  

O pesquisador também é refém da aceitação acadêmica, da aprovação e validação 

por seus pares, afinal mesmo que seu percurso de pesquisa lhe traga muitas aprendizagens 

sua contribuição maior se dá pelas possibilidades de compartilhar os conhecimentos com os 

demais. O que dizer então do artista? Sujeito criador por excelência precisa da arte como 

expurgo para suas insatisfações: “A arte existe porque a vida não é suficiente” dizia Ferreira 

Gullar. E por mais que criar lhe traga alívio temporário, sempre terá que se deparar com o 

crivo do olhar de um segundo sujeito, que lhe analisa o trabalho como lhe analisa a alma, o 

corpo despido de escudos. 

Somos todos nós reféns das expectativas que se lançam sobre nós, e aí reside a maior 

força de um pensar que deseja uma sociedade inclusiva. Muitos ainda acham que o ideal 
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desejável é uma sociedade meritocrática, ilusão pautada na crença de que em algum dia 

seremos capazes de valorizar e premiar os outros apenas por seus esforços, que teremos um 

mundo onde as oportunidades serão iguais. Não sou fatalista, mas não consigo visualizar em 

minha mente essa circunstância pois não somos iguais, logo, não é possível estabelecer uma 

plataforma de homogeinização de onde todos nós possamos partir. 

Imagine o que sente uma criança que não consegue atender as expectativas dos 

outros? Imagine pior, imagine que ela não consiga atender às suas próprias expectativas 

quanto ao que se acha capaz de fazer? Para evitar esse sofrimento muitas vezes 

estabelecemos expectativas muito mais baixas que permitirão a tal criança se sentir mais à 

vontade e segura. Ao fazermos isso no entanto podemos minar tudo o que ela seria capaz de 

fazer, se ao menos fosse capaz de imaginar que poderia. 

Lançam-se sobre nós diariamente, uma série de expectativas, muitas delas baseadas 

no que já fomos capazes de fazer. Esquecemos, no entanto, que nem sempre conseguimos 

cumprir toda a potencialidade do nosso ser. Quantas coisas incríveis poderemos nós sermos 

capazes de fazer, dizer ou pensar? Não há limites estabelecidos para isso, no entanto 

raramente atingimos o ápice de nossas potencialidades humanas. Reconhecer que na maior 

parte das vezes, não conseguimos fazer tudo aquilo que poderíamos ter feito é muitas vezes 

devastador.  

É por isso que um professor quando observa dois únicos estudantes não prestarem 

atenção em sua fala durante a aula se chateia, alí está uma prova cabal de que alguém teve 

uma expectativa frustrada sobre ele, pois mesmo reconhecendo o papel da escola, a função 

da aula e o comportamento esperado para um estudante, não conseguiu agir ou interessar-

se como os outros. Sua banal distração é uma afronta ao reconhecimento do professor de que 

ele é bom o suficiente para estar alí, de que faz um bom trabalho, dessa forma ele irá ler 

aquela situação como falta de disciplina, interesse ou desrespeito dos estudantes, ele se 

exime de qualquer responsabilidade por não ter seduzido o estudante para o saber pois só 

assim estará livre de sua culpa. 

Quando discuto sobre isso o faço porque muitas vezes senti o peso dessa culpa, a 

culpa de ter a expectativa frustrada pelos estudantes e por mim mesma. Quantas e quantas 

vezes entrei na sala de aula com fortes expectativas de que poderia envolver todos os 
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estudantes, que poderia fazê-los se divertirem durante o processo de aprendizagem, se 

engajarem na aula e o que vi foi um desinteresse disseminado? Reconhecer que eu poderia 

fazer diferente e que era minha responsabilidade a forma como os estudantes reagiam à 

minha aula, faziam-me repensar estratégias, problematizar porque o que havia planejado 

tinha dado errado. No outro dia, novas expectativas, novas frustrações, talvez se eu não mais 

reconhecesse as falhas, nem me responsabilizasse pelos resultados, não tivesse que lidar com 

a culpa, provavelmente também não teria a oportunidade de aprender e me tornar uma 

professora melhor. 

Quantas vezes ouvimos histórias de sucesso e superação? São narrativas que nos 

estimulam nos apontam perspectivas e caminhos. Quem quer de fato falar sobre seus 

fracassos e seus erros? Avaliar os próprios equívocos é no mínimo desconfortável, ainda que 

nada possa ser mais eficaz para a aprendizagem do que refletir sobre seus próprios erros. 

No andamento dessa pesquisa protelei muito para escrever, na verdade, pelo que 

me lembro nunca me foi um problema escrever, no entanto não consigo me lembrar de 

qualquer outra ocasião em que a escrita me fosse tão difícil e dolorosa. Diante do que havia 

planejado a realidade se impôs com suas mil formas e solapou minhas expectativas, o que eu 

vislumbrava não aconteceu, outros fluxos foram estabelecidos e numa cegueira acadêmica, 

passei muito tempo sem conseguir enxergar os outros caminhos. 

Não querer enxergar me fez não conseguir escrever, seria como atestar minhas 

falhas, reconhecer que estive errada quanto aos caminhos de minhas expectativas. Não é 

confortável exibir de corpo aberto que errou, que deveria ter feito diferente, esse receio no 

entanto adiou muito minha própria compreensão que a partir da autorreflexão estava então 

aprendendo a ser professora e pesquisadora. O tempo gasto com tantas protelações 

desencadeou frustrações das expectativas de outras pessoas envolvidas nessa pesquisa, que 

junto a mim, embarcaram no desconhecido que é a realidade de cada sujeito no coletivo 

escolar. 

O que fica como marca, o que resulta dessa longa viagem por tanto adiada em chegar 

ao atracadouro é que o rio sempre corre na mesma direção, mas cada viagem é única pois 

como apontou Heráclito “ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele 
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se entra novamente, não se encontram as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou”. E 

essa viagem tem passagem intransferível e ninguém a pode fazer por nós. 

Nesse percurso aprendi que quando dizemos que cada indivíduo é único significa que 

temos que ser éticos e sensíveis o suficientes para aprender com cada estudante e ter o desejo 

de conhecê-lo como indivíduo. Temos que nos sentir sim, responsáveis pela falta de interesse 

demonstrado por algum estudante, mas isso não nos deve fazer com que nos sintamos 

impotente, mas sim buscar compreender, modificar as condições que podem afetar o 

interesse e as estratégias de aprendizagem daquela criança. 

Aprendi que uma educação transformadora e inclusiva requer tempo, pois para 

educar são necessárias pontes. É necessária uma confiança que vai em dois sentidos: 

professor-estudante e estudante-professor. Precisamos também ser capazes de reconhecer 

que os maiores especialistas em cada estudante são suas famílias e tomá-las como agentes 

colaborativos no processo educacional escolar. É de grande valia conversar com a família 

acerca das dificuldades encontradas no ensino-aprendizagem em sala de aula, construindo 

coletivamente caminhos alternativos para saná-las. Perceber a família como agente que 

apenas cobra da escola e professor sem contribuir com a melhoria dos processos de ensino-

aprendizagem é tanto prejudicial para o professor como muitas vezes cruel para a família. 

É urgente identificar as fragilidades e potencialidades de cada sujeito, pois mesmo 

aqueles a quem consideramos excelentes alunos possuem suas limitações e dificuldades e é 

nosso dever auxiliá-los a se tornarem pessoas melhores, mais tolerantes, mais éticas, mais 

generosas e sensíveis perante a diversidade, pois não ensinamos apenas conteúdos, 

ensinamos também valores, contribuímos com a formação da cidadania e de uma sociedade 

mais justa. 

Precisamos ser capazes de lidar com nossas expectativas, com as expectativas que 

outrem lançam sobre nós, e precisamos construir altas expectativas para nossos estudantes, 

fazer com que cada um deles acredite em si mesmo e nos surpreendam com a superação de 

limites estabelecidos para eles. Sejamos ainda complacentes, firmes, insistentes no 

crescimento de cada criança para que as expectativas e frustrações não solapem tudo o que 

podem ser. 
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Afloremos nossa insatisfação artística, soframos, ajamos por tudo aquilo que 

acreditamos e que ainda não é realidade instaurada, sejamos agentes que se apoiam no devir 

e dele façamos concretude na vida. 

Apesar do medo, do temor, do receio, deixamo-nos como rios que se dê o nosso 

desaguar no mar, só assim poderemos ser bem maiores do que somos, só assim 

experimentaremos muito mais, aprenderemos muito mais e conseguiremos ir muito mais 

longe. 
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ANEXO A 

CARTILHA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA (NAPSI) 
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ANEXO B 

TRECHOS DO MATERIAL VIVÊNCIA CENTRO EDUCACIONAL DISTRIBUÍDOS AOS PAIS 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE B 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE D 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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APÊNDICE E 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA PROFISSIONAL DO NAPSI 

 

1. Você poderia falar um pouco sobre o NAPSI? 

2. Quando foi criado? 

3. Qual seu objetivo? 

4. Atende a que público? 

5. Quantos e quais profissionais estão envolvidos no NAPSI? (Número e formação) 

6. Quantas escolas são atendidas? 

7. Que serviços o NAPSI oferece?  

8. Como se organizam os atendimentos? 

9. O que o NAPSI entende por inclusão? 

10. E por Educação Especial? 

11. Desde que foi criado, há dados sobre aumento de estudantes com NEA nas escolas 

municipais de Juazeiro? 

12. Como é feito o diagnóstico dos estudantes para acompanhamento pelo NAPSI? 

13. Caso o estudante tenha alguma dificuldade de aprendizagem mas não se constate 

deficiência, ele é atendido? 

14. Há alguma experiência acerca do ensino de arte e educação inclusiva? 
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APÊNDICE F 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA PROFISSIONAL DO VIVÊNCIA 

EDUCACIONAL QUE REALIZA ATENDIMENTO PARA NECESSIDADES ESPECIAIS DE 

APRENDIZAGEM 

 

1. Qual sua formação? 
 
2. Você poderia falar um pouco sobre seu trabalho? 

 
3. Que relações se estabelecem entre sua atuação e a educação inclusiva? 
 
4. Na Instituição de Ensino que atualmente trabalha, você realiza atividades de 

acompanhamento de crianças com deficiências ou necessidades especiais de 
aprendizagem? Como essa atividade é realizada? 

 
5. Caso a resposta da questão anterior seja NÃO: Já realizou algum trabalho assim na 

Instituição? Fale um pouco.  
 
6. Como você identifica (ou identificava) as necessidades de cada criança para adequar 

as estratégias de ensino? 
 
7. Que recursos são utilizados? São materiais prontos ou construídos por você? 
 
8. Você poderia dar algum exemplo de necessidades especiais de aprendizagem e os 

recursos ou estratégias que você usou para facilitar a aprendizagem de algum aluno? 
 
9. Existe (ou existia) algum suporte sobre educação inclusiva para os professores das 

demais disciplinas? 
 
10. No seu trabalho com estudantes com dificuldades de aprendizagem, eram (ou são) 

utilizados algum recurso ou prática artística? Comente. 
 
11. Pela sua experiência, o que é mais difícil numa educação que se propõe inclusiva? 
 

 


