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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como tema “o ensino das linguagens visuais no processo de 
inclusão no ensino regular com alunos com deficiência intelectual”. Apresenta como 
campo problemático os caminhos possíveis para uma discussão: como encontrar 
uma metodologia de ensino das Artes com alunos de inclusão na turma do 5° ano, 
das séries iniciais do ensino regular, com deficiência intelectual, assimilando a Arte 
com os seus significados e conteúdos específicos? De que modos o professor de 
artes busca agir frente a essa especificidade da escola contemporânea? O objetivo 
geral do trabalho é Analisar as vivências do estágio de docência nos anos iniciais do 
ensino fundamental problematizando o ensino das artes visuais e a inclusão de 
alunos no ensino regular, contribuindo para as discussões sobre os processos 
inclusivos nas aulas de arte. No capítulo dois que leva como tema “Entendendo a 
deficiência intelectual”, trabalharemos com autores como Sassaki (1997), onde será 
apresentando o tema inclusão iniciando pelo contexto histórico e com as autoras 
Mantoan (2014), Marques (2001), Fonseca da Silva (2014), Nunes (2005), (2014) 
que trazem a discussão sobre a inclusão no ensino regular e no ensino da arte. No 
capítulo três “A linguagem visual e a alfabetização artística”, trabalharemos com 
autores como Kandinsky (1997) e (1996), Dondis (2001), neste capítulo será 
realizado um aprofundamento dos elementos da linguagem visual, ponto e linha, e 
abordagem deste tema em sala de aula. No capítulo quatro aborda-se a 
“Metodologia”, fundamentos Imprescindíveis para realização da pesquisa, 
trabalharemos com autores como Andrade (2007), Dimitruk, (2004), Ruiz (1982), 
Cervo e Bervian (1983), onde apresenta- se a caracterização da pesquisa, os 
sujeitos, o universo da pesquisa e a descrição do material empírico. E no cinco tem-
se a pesquisa de campo “A vivência da inclusão de alunos com deficiência 
intelectual no ensino regular, resultados da busca de uma prática educativa 
instigante e envolvente” onde serão referenciados autores tais como a autora e arte 
educadora Barbosa (2007), Bueno Buoro (2002), Reily (2001), Fonseca da Silva 
(2014), Nunes (2005), onde abordaremos a análise dos dados, apresentando os 
resultados das produções dos discentes, recordações descritas em um diário de 
bordo, concluindo que com um trabalho diferente, o aluno participa do grupo, pois a 
arte é um recurso educacional que auxilia o desenvolvimento cognitivo do deficiente 
intelectual, melhorando seu aprendizado e explorando suas potencialidades, e 
também é conhecimento que desencadeia a expressão e comunicação de 
sentimentos, emoções, ideias que possibilitam a alfabetização estética, interação 
com os outros e contato com a cultura. 

 

Palavras-chave: inclusão, arte-educação, alunos com deficiência. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This research has as its theme "the teaching of visual languages in the process of 

inclusion in mainstream education with students with intellectual disabilities." 

Presents as problematic field possible paths for a discussion: how to find a teaching 

methodology with the Arts students for inclusion in the class of 5th year, the initial 

series of regular education, bearers of intellectual disability, assimilating art with their 

meanings and specific content? Ways that the arts teacher seeks action against this 

specificity of contemporary school? The overall objective is to analyze the 

experiences of the internship teaching in the early years of elementary school 

questioning the teaching of visual arts and the inclusion of students in regular 

schools, contributing to discussions on inclusive processes in art classes. In chapter 

two that takes as its theme "Understanding Intellectual disability", will work with 

authors like Sassaki (1997), where the theme will be presenting include initiating the 

historical context and the Mantoan (2014), Marques (2001), Fonseca da Silva 

authors (2014), Nunes (2005), (2014) which bring the discussion about inclusion in 

regular education and in art education. In chapter three, "The visual language and 

artistic literacy", will work with authors such as Kandinsky (1997) and (1996), Dondis 

(2001), this chapter a deepening of the elements of visual language, point and line 

will be realized, and this approach theme in the classroom. In Chapter Four 

approaches the "Methodology" Haves grounds for conducting the search, work with 

authors like Andrade (2007), Dimitruk, (2004), Ruiz (1982), Cervo e Bervian (1983), 

which presented the characterization of the research subjects, the research universe 

and the description of the empirical material. And it has been in five fieldwork "The 

experience of inclusion of students with intellectual disabilities in mainstream 

education, the search results of a thought-provoking and engaging educational 

practices" which will be referenced authors such as author and art educator Barbosa 

(2007) Bueno Buoro (2002), Reily (2001), Fonseca da Silva (2014), Nunes (2005), 

where we discuss the analysis of the data, presenting the results of the productions 

of the learners, memories described in a logbook, concluding that with a different job, 

the student participates in the group, because art is an educational resource that 

helps the cognitive development of the intellectual disabled, improving their learning 

and exploring their potential, and is also aware that triggers the expression and 

communication of feelings, emotions, ideas, which enable aesthetic literacy, 

interaction with others and contact with the culture. 

 
Keywords: inclusion, art education, students with disabilities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A presente pesquisa com o título “O ensino das linguagens visuais no 

processo de inclusão no ensino regular com alunos com deficiência intelectual” 

busca compreender as características dos educandos com deficiência intelectual, 

suas capacidades e limitações. Pesquisou-se a importância do ensino da linguagem 

visual no processo de alfabetização artística, visando o entendimento deste 

conteúdo para o processo de inclusão de alunos com deficiência intelectual, através 

de experiências vivenciadas em turmas de ensino regulares com alunos com 

deficiência intelectual frequentantes, para apresentar as possibilidades da 

construção de sentido no ensino da Arte para alunos com deficiência intelectual 

inclusos, contribuindo com os processos inclusivos na educação básica e permitindo 

que o professor assegure a aprendizagem de todos os alunos. 

Diante da atual realidade educacional a presente pesquisa surgiu devido as 

dificuldades encontradas em trabalhar com uma aluna com deficiência intelectual 

matriculada e frequentante do ensino regular da turma do 5° ano das séries iniciais 

do ensino fundamental. Percebe-se que a educação inclusiva vem ganhando 

destaque nacional e internacional e a mesma proporciona direito ao ensino a todos 

os indivíduos com deficiência intelectual. A arte pode ser um instrumento de inclusão 

social e pode ser vista como um complemento para desenvolver aprendizagens 

ligadas a diferentes áreas do conhecimento. 

Para entender este processo, buscou-se responder a seguinte pergunta de 

estudo: como encontrar uma metodologia de ensino das Artes com alunos de 

inclusão na turma do 5° ano, das séries iniciais do ensino regular, com deficiência 

intelectual, assimilando a Arte com os seus significados e conteúdos específicos? De 

que modos o professor de artes busca agir frente a essa especificidade da escola 

contemporânea? 

Responder a essa pergunta, contemplando esses aspectos é o que visa essa 

pesquisa de revisão bibliográfica. Explanar sobre esse processo educacional e fazê-

lo conhecido, é de extrema relevância para que se possam estabelecer 

metodologias de ensino que vise alcançar todos os alunos de maneira a contribuir 

para que a inclusão de alunos com deficiência intelectual ocorra de fato. O objetivo 

principal dessa pesquisa é analisar as vivências do estágio de docência nos anos 
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iniciais do ensino fundamental problematizando o ensino das artes visuais e a 

inclusão de alunos no ensino regular, contribuindo para as discussões sobre os 

processos inclusivos nas aulas de arte. Outra meta dessa pesquisa consiste em 

produzir um informativo para a comunidade acadêmica e à população geral, 

apresentando os principais aspectos relevantes que envolvem esse processo de arte 

e educação inclusiva de alunos com deficiência intelectual, nas redes regulares de 

ensino. 

Na realização da pesquisa, o trabalho foi sendo construído a partir da 

pesquisa bibliográfica, buscando percepções e entendimentos em relação a inclusão 

da pessoa com deficiência intelectual, no ensino regular, visando seu aprendizado. 

Utilizaremos como método, a pesquisa bibliográfica e de campo. A pesquisa 

bibliográfica vai ser a base para o desenvolvimento e a construção da pesquisa, e a 

de campo será as experiências vivenciadas durante o estágio de observação e 

docência dos alunos da turma do 5° ano das séries iniciais do município de 

Fraiburgo/SC, e a partir de suas produções artísticas desenvolverem instrumentos 

que serão analisados. 

O capítulo dois caracterizará a inclusão das pessoas com deficiência no meio 

social, o contexto histórico, desde a marginalização no período Medieval até a 

atualidade visando o processo de ensino inclusivo. Este capítulo traz a legislação 

vigente, que assegura o bem-estar social da pessoa com deficiência, bem como as 

manifestações, conferências e encontros ocorrentes antes, durante e depois da 

espera das aprovações das leis. O ensino da arte e inclusão também é um tema 

abordado neste capítulo, referenciando autores como Sassaki (1997), Mantoan 

(2006), Fonseca da Silva (2008), Stainback; Stainback (1999), Jannuzzi (2012), 

Nunes (2014). 

No terceiro capítulo, o trabalho apresentará a linguagem visual e a 

alfabetização, descrevendo e enfatizando os elementos, ponto e linha, destacando 

suas funções como elementos pictóricos e gráficos, seu contexto histórico e 

abordando a importância da alfabetização visual dos alunos. Para referenciar este 

capítulo usaremos autores como Kandinsky (1997), Dondis (2007), Perazzo (1997). 

 No capítulo quatro, tem-se a pesquisa de campo, trabalharemos com autores 

como Dimitruk (2004), Andrade (2007), onde apresenta-se a caracterização da 

pesquisa, os sujeitos, o universo da pesquisa e a descrição do material empírico, 

para que possamos entender os resultados que foram obtidos e que são 
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apresentados no capítulo quatro da pesquisa.  

 E no capítulo cinco, tem-se a análise e discussão de dados, referenciado por 

autores como Reily (2001), Duarte Jr. (1994), (1991), Barbosa (2007) e (1998), 

Fonseca da Silva (2008), Picosque, Guerra e Martins (2005), onde abordaremos a 

análise dos dados, apresentando as produções de três alunos, combinado as 

produções da aluna com deficiência intelectual, a análises destes e registros 

lembrados e descritos em um diário de bordo e, por fim, as considerações finais, que 

permitindo afirmar que, o ensino da arte e a inclusão de alunos com deficiência 

intelectual é possível se houver práticas metodológicas que propiciem o 

ensinamento e a participação deste aluno nas aulas de arte. 
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2 ENTENDENDO A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 

2.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 

O campo da educação para pessoas com deficiência intelectual, nunca esteve 

tão presente, como na atualidade, e não se falava das possibilidades dos educandos 

e nem da responsabilidade do meio social. Algumas instituições de ensino, tem se 

mostrado bastante flexíveis com relação à mudança em seus planos pedagógicos e 

estrutura física, de maneira a reconhecer, valorizar e aprender com as diferenças, 

sem discriminação ou exclusão. Este capítulo se refere a inclusão escolar e sua 

trajetória histórica, enfatizando os movimentos e a legislação que contribui para que 

isso ocorra ao longo da história, bem como o ensino da arte na inclusão.  

Segundo o Dicionário Aurélio (2014, p. 01) igualdade tem como significado, 

“[…] “relação entre coisas ou pessoas iguais, correspondência perfeita entre partes 

de um todo e organização social em que não há privilégios de classes” […]” o que 

quer dizer que nas escolas os alunos não são iguais, as desigualdades naturais 

devem ser consideradas, pois tratar os alunos diferentemente podem valorizar suas 

diferenças, da mesma maneira que tratar todos igualmente pode excluí-los, pois 

encobriria suas especificidades. 

Um dos desafios da inclusão na escola é o de não deixar que esse processo 

aconteça como cumprimento de uma lei, se assim for traduzido essa inclusão se 

tornara uma forma de exclusão criando mais dificuldade dos alunos com deficiência 

intelectual inclusos de estarem juntos com os demais alunos, estando na escola para 

atender a legislação, e não para reconhecimento de igualdade de direitos. Para que 

a inclusão escolar ocorra, é necessário um planejamento e a implantação de 

políticas educacionais para atender esses alunos especiais, também exige o 

conhecimento sobre a inclusão escolar, e a definição das metas e diretrizes a serem 

elaborados, de maneira a permitir a definição das funções de cada um nesse 

processo de inclusão. 

[…] o fato de colocar um aluno com deficiência mental, numa sala de aula 
regular, onde não são respeitadas as suas peculiaridades, o faria se 
posicionar na mesma formação excludente, a qual se pretende combater 
com sua inserção na sala de aula regular. O aluno com deficiência mental 
passaria a fazer parte da mesma formação ideológica daqueles que o 
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excluem […] (MARQUES, 2001, p. 148) 

No processo escolar é importante que haja espaço para o aprimoramento da 

formação dos educadores, com praticas pedagógicas que atendam toda a clientela 

alunada, pois, “a escola que temos hoje, no Brasil, está aparentemente preparada 

para receber e trabalhar com alunos de boa capacidade cognitiva, sem problemas 

de saúde, […] que possuem uma família que os auxiliem […]” (MARQUES, 2001, 

p.16).  

Alguns professores de alunos com necessidades especial encontram diversas 

dificuldades de trabalhar com essa clientela, justificando-se pela formação 

universitária baseada somente na transmissão do conhecimento, pela falta de 

oportunidades para se reciclarem, devido a precariedade dos cursos de formação 

continuada referentes ao tema inclusão, enfatizando as literaturas voltadas a 

trabalhos científicos na área da Educação Especial, buscando resgatar trabalhos 

recentes com Deficiência no Brasil. Outro foco dessa formação seria a identificação 

na evolução das concepções da deficiência mental na teologia, no metafísico e no 

científico, levando também em consideração as experiências vividas por professores 

e seus alunos em sala de aula.  

Segundo Marques (2001, p. 17), o Grupo de Trabalho sobre Formação de 

Professores em Educação Especial, da Universidade Federal de São Carlos, 

identificou que: 

[…] os cursos de formação de professores especiais ignoram, via de regra, 
as concepções, repletas de estereótipos e preconceitos, sobre o fenômeno 
da deficiência trazida por seus alunos, sugerindo que tais cursos deveriam 
avaliar essas concepções, substituindo-as por outras mais realistas e 
otimistas sobre a deficiência.  

Compreender os alunos com deficiência intelectual e o trabalho que os 

professores realizam em sala de aula, e a relação do professor com esses alunos e 

com o seu saber, são aspectos que os cursos de formação continuada poderiam 

agregar, de modo a tornarem os professores responsáveis desse movimento, 

visando o melhoramento dos processos de avaliação e aprendizagem dos alunos, 

neste sentido “tem se previsto o ‘especial’ na educação referindo-se a condições que 

possam ser necessárias a alguns alunos para que se viabilize o cumprimento do 

direito de todos à educação” (PRIETO apud PRIETO 2006, p. 37). 

A pessoa com deficiência mental ou não necessita de mediadores externos. 
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Portanto, é no coletivo que aprende a conhecer, a conceituar, a elaborar e a 
significar o mundo. Assim, dependendo do modo como a pessoa que 
conduz o processo de ensino realiza as mediações na participação dos 
alunos, pode-se viabilizar ou restringir o processo de aprendizagem, vez 
que a abstração, constitui-se enquanto função mental no contexto das 
práticas sociais (ANACH, 2010, p. 55). 

Como já ocorre em outros países o ensino escolar brasileiro tem buscado 

soluções para que haja a inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual em 

suas instituições, a permanência desses alunos e também recursos, para melhor 

atendê-los. É importante salientar que há algumas instituições que oferece 

possibilidades de ensino aos alunos com deficiência intelectual, porém isso não 

garante que atenda a toda a demanda, ocasionando uma desigualdade na oferta de 

melhores condições de ensino para todos os alunos frequentantes de escolas 

regulares.  

Partindo do princípio que cabe ao educador desenvolver seu próprio estilo 
para facilitar a aprendizagem dos alunos, enfatizando-se, na prática 
pedagógica, não os métodos e as técnicas de ensino, mas a relação que se 
estabelece entre o professor e os alunos no desenvolvimento de um clima 
que possibilite a liberdade para aprender (MARQUES, 2001, p. 66) 

Essas mudanças no ensino dependem de uma série de ações no sistema de 

ensino, na conduta dos profissionais envolvidos, governantes e sociedade visando 

garantir que todas as instituições ofereçam um ensino de qualidade e com 

possibilidade de atender a toda clientela que receber.  

 

2.1.1 Contexto Histórico 

 

Por ser um tema complexo, é de extrema importância conhecer os fatores 

históricos da Educação Especial, desde seu inicio até a atualidade, “é inegável que a 

sociedade enfrenta enormes dificuldades para lidar com o que é diferente, com tudo 

aquilo que se afasta dos padrões estabelecidos como normais” (MARQUES, 2001, 

p. 35). A história da atenção para pessoas com deficiência tem diversos períodos em 

que as praticas sociais com pessoas com deficiência intelectual passavam pelos 

interesses das classes dominantes de identificar e manter essas pessoas afastadas 

da sociedade, abandonadas, deixadas a própria sorte ou em instituições 

especializadas para que recebessem algum tipo de caridade. 

De acordo com Sassaki (1997, p. 111) a história do ensino especial “inicia-se 



 

 

 

17 

com a fase de exclusão, com preconceitos e a marginalização das pessoas com 

deficiência, onde esta fase era caracterizada pela ignorância e rejeição do indivíduo 

deficiente”, acredita-se que em muitas sociedades antigas era normal os sacrifícios 

quando se observavam anormalidades nas crianças, considerando uma ameaça 

para a saúde dos demais e a retirada dessas pessoas era vista como a única 

solução.  

[…] para compreender a construção do conceito de deficiência mental na 
história da humanidade, desde as praticas presentes nas sociedades 
antigas e medievais, que pregavam a eliminação ou o abandono dos 
deficientes mentais, considerados subumanos, passando pelo cristianismo, 
quando, então, eles ganham alma no plano teológico (FACION, 2008, p. 
79). 

Sobre as sociedades antigas, Figueira (apud MARQUES, 2001, p. 36) afirma 

que “os registros históricos demonstram que nas sociedades, desde os primórdios, a 

prática da exclusão era comum”, e a dificuldade em lidar com as diferenças que a 

deficiência proporcionava, levava a prática da eliminação, sendo das pessoas que 

nasciam, ou aquelas adquiriam deficiências no decorrer da vida, com algum acidente 

ou doença. A prática da eliminação se justificava pra evitar o sofrimento da pessoa, 

pois as condições de tratamentos da época eram precárias, e como já existiam o 

conceito de inferioridade, a eliminação era feita, por que um sujeito com limitações, 

na visão de seu povo, jamais poderia caçar ou dar bons filhos guerreiros, já existia a 

descriminação. 

Neste mesmo sentido Fonseca (apud MARQUES, 2001, p. 37) afirma que: 

Ao longo da história da humanidade é frequente observarmos que muitas 
condições sociais têm sido consideradas como deficientes, refletindo 
normalmente este fato um julgamento, julgamento que se vai requintando e 
sofisticando à medida que as sociedades se vão desenvolvendo 
tecnologicamente em função de valores e de atitudes culturais especificas. 
[…] Em muitos aspectos, a problemática da deficiência reflete a maturidade 
humana e cultural de uma comunidade. […] Essa realidade obscura, tênue, 
sutil e confusa procura, de alguma forma, afastar ou excluir os indesejáveis, 
cuja presença ofende, perturba e ameaça a ordem social. 

Nesta fase, nenhuma atenção educacional foi promovida às pessoas com 

deficiência, as que não eram executadas, eram mantidas escondidas, alimentando a 

ideia de que as anormalidades que tinham eram causas sobrenaturais, 

“considerando-as como castigo de Deus aos pecados cometidos pela família e 

também possuídas pelo demônio e outros espíritos maléficos submetendo-as a 

prática de exorcismo” (SASSAKI, 1997, p. 112). 
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Desde a seleção natural, além da seleção biológica dos espartanos, que 
eliminavam as crianças mal formadas ou deficientes, passando pelo 
conformismo piedoso do cristianismo, até a segregação e marginalização 
operadas pelos exorcistas e exconjuradores da Idade Média, a perspectiva 
da deficiência andou sempre ligada a crenças sobrenaturais, demoníacas e 
supersticiosas (FONSECA apud MARQUES, 2001, p. 37).  

Excluídas da sociedade e da família, acreditava-se que as pessoas com 

deficiência eram internados em manicômios, orfanatos e outros tipos de instituições 

que os confinavam, sem controle sobre a qualidade da atenção que recebiam, 

servindo apenas para dar abrigo e alimento. É também neste segundo período, 

denominado fase de segregação institucional que começam a surgir estudiosos e 

pesquisadores analisando as anomalias através da visão da medicina.  

É o modelo medico aplicado à reabilitação. Existe o diagnostico, o 
tratamento, ‘a cura’, como se a complexa questão da interação social das 
pessoas com deficiência pudesse ser resolvida por uma operação, uma 
prótese, ou seja lá o que for (NALLIN apud SASSAKI, 1997, p. 30). 

Vale ressaltar os relatórios do médico e pesquisador Jean Itard (1774-1838), 

sobre o menino que recebeu o nome de Victor, encontrado vagando nas florestas do 

Sul da França, apresentando comportamentos selvagens, andando sobre os 

membros inferiores e superiores, emitindo apenas grunhidos em vez de falar.  

Durante a estadia do menino no Instituto Nacional de Surdos-Mudos de 
Paris, Itard examinou-o e aceitou a tarefa de educá-lo e reintegrá-lo a 
sociedade, defendendo a tese de que o menino possuía tais 
comportamentos devido ao afastamento da civilização. Essa criança foi 
submetida a diversos tratamentos para desenvolvimento das funções 
sensoriais, intelectuais e desenvolvimento das faculdades afetivas 
(GALVÃO; LEITE, 2000, p. 15). 

Somente no final do século XIX e no início do século XX é que se criaram 

instituições para os deficientes intelectuais considerados moderados e profundos, 

“com a finalidade de servir de asilo para que eles ‘incomodassem’ o menos possível” 

(PERANZONI; FREITAS, 2014, p. 02), onde as instituições proporcionavam 

trabalhos de assistência com as pessoas com pessoas com deficiência intelectual, 

classificando-a pelo grau de comprometimento de sua atividade mental, sendo este 

o período inicial de aceitação, pela sociedade, a admitir que escolarizadas e 

treinadas profissionalmente as pessoas com NEE poderiam ser produtivas (FACION 

2008, p. 80). 

Na terceira fase, período de integração, desenvolve-se as classes especiais, 
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com o objetivo de oferecer a essas pessoas excepcionais uma educação a parte, 

como nos relata Correia (apud STOBAUS, MOSQUERA, 2004, p.17) “se criaram as 

denominadas escolas especiais, nas quais a política era separar e isolar as crianças 

do grupo principal e maioritário da sociedade, tentando evidenciar um empenho na 

resolução de problemas”. Ao longo da história observa-se um movimento de 

integração social dos indivíduos com necessidades especiais, com o objetivo de 

socializá-los em ambientes escolares e empregatícios.  

As instituições foram se especializando para atender pessoas por tipo de 
deficiência. Assim a segregação institucional continuou sendo praticada. A 
ideia era prover, dentro das instituições, todos os serviços possíveis já que a 
sociedade não aceitava receber pessoas deficientes nos serviços da 
comunidade (SASSAKI, 1997, p.31). 

Buscou-se também, a ampliação dos serviços oferecidos aos alunos com 

necessidades especiais nas escolas especiais e a diferenciação das mesmas de 

acordo com a necessidade de sua clientela: surdos, cegos, deficientes intelectuais, 

dentre outros. Estas associações especializadas, se situavam separados das 

instituições regulares, e possuíam seus programas particulares de ensino, técnicas 

especializadas e diferenciadas, buscando melhorias dentro do sistema educativo 

geral. “A sociedade toma consciência da necessidade de atender essas pessoas, 

mais do caráter assistencial que educativo” (STOBAUS; MOSQUERA, 2004, p. 17). 

A integração das pessoas com deficiência se dava por méritos próprios, pois, 

a sociedade nada fazia em termos de modificação de atitudes, espaços físicos ou 

praticas sociais. A pessoa com deficiência integrada era aquela que se moldava de 

acordo com os requisitos propostos pela sociedade, sem nenhuma modificação por 

parte dela, ou inseridos em ambientes separados, de uma forma que somente 

convivessem com outras pessoas que não tinham deficiência, ou seja, que de uma 

maneira ou de outra “alcançaram um nível de competência compatível com os 

padrões sociais vigentes” (SASSAKI, 1997, p. 34). 

Para que a educação inclusiva acontecesse, foram necessários muitos 

acordos e documentos assinados por diversas organizações e nações, “sabemos 

que os alunos com ou sem deficiência, […] devem estar inseridos nessas escolas, e 

há muito tempo, ou seja, desde que o ensino fundamental é obrigatório para os 

alunos em geral” (ARANTES, 2006, p. 25). É possível afirmar que devido ao esse 

referencial histórico dos deficientes intelectuais, começaram a surgir movimentos e 
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leis que visassem a proteção dessas pessoas e lhes assegurassem uma vida segura 

e digna, reivindicando direito a igualdade. Como sugere a lei n° 7.853/89, vigente na 

Constituição Federal: 

Art. 2°. Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas 
portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à 
previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico (BRASIL, 2014, p. 01). 

“A análise histórica do conceito deficiência explica mais que a evolução de um 

conceito científico: traduz também a atitude das diferentes sociedades e culturas 

com seus membros” (FACION, 2008, p. 79). O quarto e último período é o qual 

estamos vivenciado atualmente, a fase da inclusão, que se define como um 

processo onde a sociedade busca adaptações para incluir, em seus sistemas e 

preparar as pessoas com deficiência para assumir seu papel na sociedade. “Para 

que isso ocorra, inicialmente é necessária uma mudança na maneira de pensar da 

sociedade, desde o entendimento de que é ela quem precisa atender as 

necessidades de seus membros” (SASSAKI, 1997, p. 41). Sendo também um 

desafio do ensino escolar em encontrar soluções para o acesso e permanência 

desses alunos inclusos, buscando mudanças no sistema pedagógico de maneira a 

reconhecer as diferenças sem a prática de discriminação dos alunos. 

O processo de inclusão exige também a consciência da necessidade de luta 
por uma sociedade mais sensível, que deseje conviver com a diversidade e 
com ela aprende. Quem sabe, a batalha pela inclusão possa acordar o ser 
humano do assujeitamento homogeneizante a que se submeteu, criando 
condições para a abertura de novos valores (FACION, 2008, p. 121). 

A inclusão pode ser considerada um meio de contribuição para a construção 

de um novo perfil de sociedade através de transformações, pequenas ou grandes, 

desde ambientes físicos, equipamentos até o entendimento de todas as pessoas. 

Esse processo de inclusão já vem sendo aplicado em alguns países a cerca de 10 

anos, sendo a inclusão realidade de acordo com sua especificidade, por exemplo, 

transporte inclusivo, educação inclusiva, lazer inclusivo, e assim por diante. “Ou 

seja, quanto mais rapidamente a sociedade aceitar a inclusão, mais cedo terá uma 

sociedade para todos” (SASSAKI, 1997, p. 42). 

Nas salas de aula integradas, todas as crianças enriquecem-se, por terem a 
oportunidade de aprender umas com as outras, desenvolvendo-se para 
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cuidar umas das outras e conquistam as atitudes, as habilidades e os 
valores necessários para nossas comunidades apoiarem a inclusão de 
todos os cidadãos (VANDERCOOK et al apud STAINBACK; STAINBACK, 
1999, p. 22). 

A orientação e a direção vindo dos adultos em relação as crianças inclusas no 

ensino regular, proporcionam algumas atitudes positivas, tanto nas crianças com 

deficiência intelectual, quanto nas demais, entre elas a sensibilidade, compreensão 

e o respeito com as diferenças. Outro ganho positivo em relação a inclusão 

educacional, são os benefícios que as crianças obtêm da socialização, habilidades 

como comunicação, “embora uma criança com deficiência possa não ser capaz de 

absorver todo o currículo da educação regular, ela pode beneficiar-se das 

experiências não- acadêmicas no ambiente escolar regular” (DANIEL apud 

STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 23). 

O direito à educação, está amplamente assegurado na legislação vigente. A 

Constituição Federal (1988) apresenta vários dispositivos de interesse das pessoas 

com deficiência, destacando-se o Artigo 208, inciso III, que prevê atendimento 

educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. 

Artigo 208: 
III- Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV- o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público e subjetivo. 
V- Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um (BRASIL, 2001, p.10). 
 

Um dos acordos mais importantes referente a educação inclusiva foi assinado 

em Salamanca na Espanha, cuja produção foi realizada em 1994, por mais de 

trezentos representantes de noventa e dois governos de vinte e cinco organizações 

internacionais. Objetivando a importância de transformar o ensino, visando atender a 

todas as crianças, jovens e adultos e suas necessidades educacionais. Destaca -se 

os aspectos referentes a educação inclusiva para os alunos com deficiência 

intelectual, garantindo o direito a educação de todas as crianças que possui  

interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas,  de 

maneira a atingir ou manter o nível adequado de aprendizagem. (BRASIL, 2014, p. 

01). 

Também visa o atendimento educacional especializado das instituições, que 

deveriam implementar programas educacionais especializados, levando em conta as 

diversidades disponíveis e as características e necessidades dos educandos. 
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Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à 
escola regular, que deveria acomodá-lo dentro de uma pedagogia centrada 
na criança, capaz de satisfazer tais necessidades; Escolas regulares que 
possuem tal orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de 
combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, 
construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos: 
além disso, tais escolas proveem uma educação efetiva à maioria das 
crianças, aprimoram a eficiência e, em última estância, o custo da eficácia 
de todo o sistema educacional (BRASIL, 2014, p. 01). 

Umas das razões de extrema importância para o ensino inclusivo é o valor 

social da igualdade, pois quando as escolas excluem, o preconceito cresce no 

consciente de muitas crianças que na fase adulta gerarão conflitos sociais. 

Ensinamos os alunos através do exemplo […] (STAINBACK; STAINBACK, 1990, p. 

26).  

Aos professores um dos benefícios da inclusão é a oportunidade de planejar e 

conduzir a educação como sendo parte de uma equipe, que se preocupa com a 

interação de todos os alunos envolvidos, bem como a qualificação de suas 

habilidades profissionais, pois aqueles que acompanham as mudanças que 

acontecem em suas áreas e se mantêm informados são capazes de encontrar nas 

mudanças uma forma de tornar as turmas de ensino regular mais flexíveis de uma 

maneira que os alunos com deficiência intelectual possam acompanhar, ou seja,  

“quando há cooperação e apoio na escola, os professores melhoram suas 

habilidades com efeitos visíveis sobre a aprendizagem dos alunos” (STAINBACK; 

STAINBACK, 1990, p. 26). 

O desenvolvimento de uma comunidade escolar inicia-se com a 

aprendizagem de quando pessoas se encontram, sendo elas aluno/professor ou 

aluno/aluno e descobrem como se adaptar umas com as outras, a fim de 

desenvolver um ambiente, com ferramentas, e sistemas que dá suporte a esse 

aprendizado, novas habilidades e capacidades pessoais, valorizando as diferenças e 

buscando nelas instrumentos de ensino. 

Neste contexto afirmam Stainback e Stainback (1990, p. 26): 

Trabalhando juntos, alunos, professores e pais, podem criar comunidades 
escolares que contribuam mais para a educação de todos, exatamente 
porque se envolvem abertamente em problemas relacionados às 
dificuldades humanas e em incertezas que são facilmente mascaradas pela 
rotina escolar. 

Portanto, a inclusão não é colocar alunos com deficiência intelectual em salas 

de aula de ensino regular, ignorando suas necessidades individuais, sem preparação 
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nem suporte, tanto dele, quanto do professor, “e sim promover oportunidades para 

que recebam auxílio e apoio, a fim de prepará-los para a vida como participantes de 

uma sociedade” (SASSAKI, 1997, p. 124). 

A oferta de educação especial esta garantida na constituição federal, onde 

segundo a lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Art. 58º, 59ª e 60ª, da LDB, 

garantem que a educação especial é a educação escolar oferecida na rede regular 

de ensino, onde os sistemas de ensino serão regulamentados de maneira a atender 

as necessidades dos alunos, buscando novas técnicas, recursos e organizações 

específicas, bem como professores capacitados e espaço físico adequado.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 96) deixa claro que 
o ensino especial é uma modalidade e, como tal, deve perpassar o ensino 
comum em todos os seus níveis – da escola básica ao ensino superior. [...] 
Há que assegurar não apenas o acesso, mas a permanência e o 
prosseguimento do estudo desses alunos e não retirar do Estado, por 
nenhum motivo, essa obrigação, exigindo, postulando o cumprimento das 
leis, para atender às necessidades educacionais de todos (MANTOAN, 
2006, p. 25). 

Nacionalmente acredita-se que a inclusão iniciou -se no século XIX, quando 

alguns brasileiros inspirados por programas e experiências norte- americanas e 

europeias se dispuseram a organizar e a implementar ações isoladas e particulares 

para atender a pessoas com deficiências físicas, intelectuais e sensoriais, sem 

estarem diretamente ligadas com as políticas públicas de educação especial. Cercas 

dos anos 60 é que ela foi instituída oficialmente como “educação dos excepcionais”.  

Conforme afirma Mantoan (2014, p. 01):  

A história da educação de pessoas com deficiência no Brasil está dividida 
entre três grandes períodos: de 1854 a 1956, marcado por iniciativas de 
caráter privado; de 1957 a 1993, definido por ações oficiais de âmbito 
nacional e a partir de 1993, caracterizado pelos movimentos em favor da 
inclusão escolar. 

Ainda segundo a autora, no primeiro período o pioneiro do atendimento clínico 

especializado, incluindo a educação especial, que serviu de exemplos para a criação 

de outras instituições foi o Instituto dos Meninos Cegos, fundado na cidade do Rio 

de Janeiro, em fins de 1854. A partir daí a educação especial no Brasil foi crescendo, 

seguindo os passos de um modelo assistencialista, contribuindo para o afastamento 

das crianças e jovens com deficiência do ensino regular. 

Como relata Mantoan (2014, p. 02): “o poder público assumiu a educação 

especial em 1957 e criou o que foi denominada “Campanhas”, que foram destinadas 
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especificamente para atender a cada uma das deficiências”. Mantidas por pessoas 

que estavam ligadas a movimentos particulares e beneficentes de assistência aos 

deficientes. No decorrer dos anos políticos, educadores e pais se identificaram com 

a educação de pessoas com deficiência, afetando de alguma forma ou de outra a 

educação dessas pessoas com deficiência, seja avançando, ousando, 

transformando as propostas, seja retardando-as, impedindo a sua evolução para 

novos alvos educacionais. Sendo os pais, o grupo que merece maior destaque, pois 

são os mais numerosos e fundaram mais de 1000 APAEs em todo o Brasil. 

A partir da década de 80 e início dos anos 90 foi que as pessoas com 
deficiência, têm encontrados meios de se organizarem, participando de 
Comissões, de Coordenações, Fóruns e movimentos, visando assegurar, os 
seus direitos de serem reconhecidos e respeitados em suas necessidades 
básicas no convívio com as demais pessoas. Movimentos estes 
relacionados a todo o meio social, trabalho, transporte, educação, laser, 
acessibilidade em geral (MANTOAN, 2014, p. 03). 

Em 2007, em Nova York, foi assinado o Decreto n° 6.949/09, disponível em 

Portal MEC (2014) que trata da Convenção Internacional Sobre os Direitos das 

Pessoas Com Deficiência, e tinha como propósito proteger, assegurar os direitos, 

reconhecer a importância da acessibilidade, de sua autonomia e independência, 

inclusive para as próprias escolhas, considerando a oportunidade de participarem 

ativamente de decisões, a não discriminação e a conscientização da sociedade, 

inclusive das famílias, sobre as condições, capacidades e contribuições das pessoas 

com deficiência. Também assegura a proteção contra qualquer forma de exploração, 

violência ou abuso, bem como prevenção contra torturas e sujeita a experimentos 

médicos ou científicos sem o seu livre consentimento. 

Neste sentido, o Artigo 24 deste mesmo decreto reconhece o direito das 

pessoas com deficiência à educação, com igualdade de oportunidades em todos os 

níveis de ensino. 

 
2.Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que: 
a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional 
geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não 
sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino 
secundário, sob alegação de deficiência;  
b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário 
inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de 
condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem;  
c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam 
providenciadas;  
d) As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do 
sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação;  
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e) Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em 
ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de 
acordo com a meta de inclusão plena (BRASIL, 2014, p.24). 
 

 

Atualmente, o sistema educacional brasileiro tem vivido diversas dificuldades, 

em encontrar uma possibilidade de garantir escola a todos e um ensino de 

qualidade, dificuldades encontradas diante do número de alunos a atender, as 

diferenças regionais que possuem, e demais fatores inclusive o fator inclusão, sendo 

esta por vezes mal compreendida, principalmente quando exige que a escola se 

adapte ao aluno que ira receber, porém sem essas mudanças não será possível 

garantir um ensino de qualidade, sem discriminação ou espaços segregados de 

ensino, garantindo que nossos alunos prossigam em seus estudos (MANTOAN, 

2006, p. 23). 

Segundo a Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina (2014, p. 01): 

A expectativa de todo ser humano é de se apropriar do conhecimento 
sistematizado que é ensinado no espaço escolar. A impossibilidade de 
acesso e apropriação deste conhecimento restringe a ação e identificação 
do sujeito no seu grupo social. As pessoas com necessidades especiais, por 
terem impresso o estigma da incapacidade, têm vivido no decorrer da 
história a negação do acesso a este conhecimento. Isto implica numa dupla 
tarefa de rompimento: a primeira diz respeito a condição de deficiência 
como incapacidade e a segunda a condição de analfabeto. A escola pode 
contribuir significativamente para esta ruptura, se definir como proposta uma 
alfabetização que gere espaço para o dizer, o ouvir, o negociar, o discordar, 
o ajudar.  

O processo de ensino/aprendizagem deve ser produzido em um conjunto de 

professores e alunos viabilizando a construção e a solução de desafios da nova 

realidade educacional, de maneira e encontrar uma sociedade mais igualitária, pois, 

a superação das dificuldades acontece com o trabalho realizado por alunos e por 

professores comprometidos. 

 

2.1.2 A Inclusão na Escola Regular 

 

Diversos questionamentos são feitos em relação a inclusão escolar, ou seja, 

na atualidade é considerada fundamental a investigação de teses que orientem, e 

auxiliem na compreensão de como o aluno com ou sem deficiência se desenvolve e 

aprende participando da educação nas escolas de ensino regular. 

As escolas especiais têm uma participação importante na estrutura 
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educacional das crianças com deficiência intelectual, porém, impedem o convívio 

dessas crianças com as demais de mesma idade, e a inclusão não ocorre da 

maneira que se espera. Sobre a educação inclusiva defende Vygotsky (apud 

BAPTISTA; CAIADO; JESUS, 2010, p. 60) que ela “deveria ser realizada de forma 

integrada, de maneira a contribuir para o desenvolvimento psíquico, físico, social e 

cognitivo”. 

Para Vygotsky (apud BAPTISTA; CAIADO; JESUS, 2010, p. 61):  

[…] a criança com deficiência não apresenta um desenvolvimento 
incompleto ou insuficiente em relação a criança com desenvolvimento típico 
da mesma idade, mas, sim um desenvolvimento que segue um caminho 
peculiar, diferenciando-se em seus aspectos qualitativos. 

Na educação dos alunos com deficiência intelectual na escola de ensino 

regular existe a teoria da compensação que prega um duplo papel da deficiência, 

que se diz que por um lado o aluno com deficiência tem um desenvolvimento 

impossibilitado em determinadas funções, e por outro simultaneamente existe o 

estimulo da superação (BAPTISTA; CAIADO; JESUS, 2010).  

Na inclusão no ensino regular, o educador tem como papel fundamental 

investigar e descobrir, as maneiras pelas quais esses e os demais alunos aprendem, 

e através dessas descobertas, conduzi-los ao aprendizado. Estando no ensino 

regular a criança com deficiência esta condicionada a não se adaptar a deficiência, 

mais sim a superá-la, descobrindo e desenvolvendo suas habilidades. 

A inclusão dos alunos com deficiência no ensino regular vem contribuindo 

para o desenvolvimento dessas crianças com deficiências, pois o segundo Baptista 

Caiado e Jesus (2010, p. 61): “o desenvolvimento intelectual das crianças com 

necessidades educativas especiais é possível perceber uma organização do seu 

organismo de maneira a contribuir para o equilíbrio e compensação de sua 

deficiência”. 

As crianças com deficiência intelectual quando inclusas no ensino regular 

necessitam de uma educação especializada, para evitar que ocorra episódios em 

que haja um alto índice de reprovação, pois se elas apenas estão na sala de aula 

regular e não recebe nenhum ensino especializados, por parte dos professores de 

sala de aula, ele acaba repetindo diversas vezes a mesma a série, e isso não é 

inclusão. Este fato pode dificultar seu aprendizado, alterando o psicológico, pois elas 

se sentiram inferiores as demais, ou se tornariam aqueles alunos que perder o 
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interesse pelo estudo e frequentam as escolas sem a intenção de estudar, 

atrapalhando as aulas e os colegas, com brincadeiras e más criações. 

A autora Marques (2001, p. 146) analisou o discurso de algumas professoras 

em diferentes níveis de ensino, sobre: “a relação à inserção de alunos com 

necessidades educativas especiais no ensino regular, segundo ela, as professoras 

manifestaram diferentes opiniões, porém todas compõem a mesma forma ideológica, 

a da exclusão”.  

Durante as discussões algumas professoras tentaram deslocar seus discursos 

para uma maneira mais inclusiva, porém sempre deixando transparecer seu 

desconforto em lidar com esses alunos, algumas chegam a dizer que a inclusão não 

tem como objetivo o ensino cognitivos, apenas o socioafetivo, “pois essas crianças 

inclusas agora se sentem iguais aos outros e destacam também o termo 

reintegração, onde se define por retirar essas pessoas com deficiência da 

sociedade, dar-lhes um treinamento e depois reintegrá-las” (MARQUES, 2001, p. 

146) 

Ainda com base nas pesquisas de Marques (2001), algumas professoras 

impõem condições para que os alunos com deficiências possam frequentar o ensino 

regular, bem como a existências de casos de alunos com deficiência que podem 

estar na sala de aula e outros que não e como já citado anteriormente casos que 

precisariam receber treinamento antes de frequentar a escola regular, como nos traz 

nos relatos das professoras coletados pela autora: 

Eu acho que do jeito que tá fica difícil. Mas é aquilo. Se ninguém um dia 
falar, nunca vai acontecer. Tem deficiências e deficiências, né? Você não vai 
pegar um surdo, cego, deficiente… Num ensino regular não dá conta. Agora 
as deficiências melhoradas, síndrome de Down, poderia ser levada a partir 
do momento que a escola desse uma estrutura pro profissional trabalhar, 
pra essa criança desenvolver (MARQUES, 2001, p. 151). 

No decorrer da vida das crianças com deficiências, as ideias negativas 

impostas a elas, acarretam em complicações no seu desenvolvimento cultural, social 

e cognitivo. É fundamental que ela aprenda de maneira semelhante às crianças sem 

deficiência, pois é no meio coletivo, que ela encontra maneiras de se desenvolver 

socialmente. “Nesta situação em que ela se desenvolve, tem tirado menos que pode; 

nada tem tratado de vinculá-la com o meio; e se a criança está vinculada pouco e de 

um modo pobre com o coletivo infantil, aqui pode surgir complicações secundarias” 

(VYGOTSKY apud BAPTISTA; CAIADO; JESUS, 2010, p. 63). 
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2.2 A INCLUSÃO E O ENSINO DA ARTE 

 

“Há uma prática plástica social muito rica. Alunos com potencial são 

estimulados e desabrocham para a arte, tornando-se mais felizes e sociáveis.” estas 

são palavras da autora Cavalcanti (2007, p. 341), que indaga em sua obra a 

possibilidade de ensino da arte a ‘doentes mentais’1, como é possível não acreditar 

na existência concomitante entre artista e doente mental, sendo pessoas as que 

também possuem subjetividade e singularidade?  

No início o ensino da arte no Brasil era praticado pelos jesuítas, que o 

direcionava a um processo vinculado com oficinas de artesãos, produzindo uma arte 

nacional popular, com o passar do tempo o ensino da arte foi superando diversas 

etapas como a produção artesanal, a arte para a elite, os interesses industriais e a 

educação artística fazendo o uso da técnica pela técnica, onde não se levava o 

aluno a um senso crítico nem a observar a realidade trazida pela arte, mas a 

produzir sem expressão sobre finalidade produtiva, ao professor cabia o papel de 

instrutor com temas prontos e não questionados, sem ensinar arte ou história da 

arte, logo, em consequência começa a surgir movimentos que objetivavam repensar 

a função da arte na escola e na vida das pessoas, “os professores sentiam-se 

confusos com relação aos rumos do ensino da arte, percebendo a importância de 

juntar forças para discussões, estudos, pesquisas e novas ações” (SANTA 

CATARINA, 2014, p. 192).  

Começa a surgir um pensamento mais reflexivo com relação ao ensino da 

arte. 

O desenvolvimento das atividades no âmbito das Artes Plásticas não tinham 
vinculo direto com o ensino, mais dizia respeito à construção e manutenção 
da obra religiosa como um todo, envolvendo, para sua execução, os padres, 
homens livres e aprendizes de ofícios como índios e escravos negros que 
se interessavam por entalhes ou esculturas em madeira, cerâmica, pintura, 
dentre outros. Todas essas atividades envolviam o fazer manual e a 
manipulação de ferramentas […] (MEDEIROS, 2004, p.25). 

 

A disciplina de Arte possui diversas características, que possibilita aos alunos 

                                                 
1Termo utilizado pela autora, atualmente “A American Association on Mental Retardation (AAMR) 

adotou a nomenclatura Deficiência intelectual em detrimento ao retardo mental.” (VELTRONE; 
MENDES, 2014, p.362 
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uma riqueza de conhecimento, experiências estéticas e momentos de sensibilização, 

criação e expressão, que quando produz relações com o seu cotidiano gera mais 

sentido, tem como significado a expressão do eu e do sentir, refletindo as 

inquietações interiores do ser humano de ver e interpretar o mundo real, imaginário e 

espiritual, uma maneira de provocar o pensar e o agir. […] “os alunos devam ser 

encorajados a buscar suas próprias formas de expressão, a partir de sua 

experiência, subjetiva, única, singular” (MEDEIROS, 2004, p.26), para que através 

das próprias experiências encontre caminhos para ser autônomos, sinta-se confiante 

em relação a sua história e também para que compreenda que em seu meio escolar 

existem diferentes vivencias, rotinas, famílias, e maneiras de pensar. 

Sendo um tema desafiador, que movimenta nossa zona de conforto, 

pesquisas em arte e inclusão vem crescendo a passos lentos, tendo em vista para 

muitos pesquisadores o conceito de inclusão social, ou seja, a inclusão já não cabe 

somente aquele que possuem deficiência intelectual, mais sim, para todos aqueles 

que de alguma maneira são ou já foram excluídos. Inserindo neste campo a cultura 

afrodescendente, cultura popular e a cultura indígena, tecnologia e arte digital 

inclusiva, educação especial e inclusão social. 

Pode-se inferir que a pesquisa em Artes Visuais, em relação à inclusão 
social, traz uma produção e reflexão; entretanto, esse cenário é frágil, pois 
da totalidade dos trabalhos apresentados/publicados, apenas 14,1% têm 
como foco a pesquisa em Artes Visuais, na construção e produção científica 
em relação às minorias excluídas, ou seja, em relação à inclusão social. 
Pode-se dizer que é um objeto de pesquisa ainda incipiente, pois a 
produção em arte e a inclusão no Brasil, sob o olhar da pesquisa realizada e 
publicada nos anais dos últimos oito anos, totalizou 229 pesquisas, 
evidenciando que há necessidade de maior comprometimento com a arte e 
a inclusão social, na formação humana como um todo, e para todos 
indistintamente (NUNES, 2014, p. 607). 

Assim, as pesquisas e publicações relacionadas a arte e inclusão de pessoas 

com deficiência intelectual tem se mostrado tênue, reflexo de poucos pesquisadores 

envolvidos com a temática, pois ampliou-se a mesma para uma inclusão para todos. 

De maneira gradativamente, a disciplina de arte vem crescendo 
acompanhando a evolução da educação no Brasil, atualmente ela é 
considerada como componente curricular obrigatório no currículo escolar 
que atesta que no transcorrer do ensino fundamental, o aluno poderá 
desenvolver sua competência estética e artística nas diversas modalidades 
da área das Artes, Artes Visuais, Dança, Música, Teatro, tanto para produzir 
trabalhos pessoais e grupais quanto para que possa, progressivamente, 
apreciar, desfrutar, valorizar e julgar os bens artísticos de distintos povos e 
culturas produzidos ao longo da história e na contemporaneidade (BRASIL, 
2014, p. 47). 



 

 

 

30 

Através da expressão a criança tem a possibilidade de desenvolver seus 

sentidos, tato, visão, audição, olfato e gustação, trabalhando com seus sentimentos 

e emoções, a partir desse desenvolvimento perceptível tornam-se mais criativas na 

utilização dos conhecimentos. Tem a oportunidade de elaborar e por suas ideias em 

prática, sem ser reprimida, de maneira a descobrir suas potencialidades, 

estimulando o desenvolvimento cultural e psicomotor da criança.  

A arte permite a construção do conhecimento de forma imagética e criativa, 
respeitando as diferenças individuais, culturais e sociais, estimulando a 
sensibilidade na construção da personalidade do indivíduo, pois cada um se 
expressa à sua maneira e faz a sua leitura dependendo da cultura e 
saberes de arte para a compreensão crítica dos fenômenos, recursos estes 
indispensáveis para compreender outras áreas do desenvolvimento 
humano, numa relação interdisciplinar (LOWENFELD apud NUNES, 2014, 
p. 04).  

Devido a Lei nº 9.394, Art. 26, 2° (BRASIL, 2014) estabelece que o ensino da 

Arte constituísse “componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da 

educação básica”, e ganha cada vez mais seu espaço comprovando que seu estudo 

é tão importante para a formação dos educandos como toda a disciplina que 

compõem o currículo escolar, devido ao seu campo teórico especifico, a sua 

contextualização em diversas culturas e a correlação com diversas áreas do 

conhecimento, a Arte desenvolve o pensamento artístico e a reflexão estética e 

através dessa dimensão social, possibilita o modo de perceber, sentir e articular 

significados e valores que governam os diferentes tipos de relações entre os 

indivíduos na sociedade. 

“A arte representa a própria humanidade ao longo dos séculos, sendo a 

expressão natural de todos os povos” (FERREIRA, 2010, p.12). Expressando-se 

através de diversas linguagens, a Arte relaciona – se com muitas vertentes da 

sociedade, econômica, social ou cultural, é também a partir desses conhecimentos 

que os alunos entram em contato com outras culturas, compreendendo que a arte 

influenciou e ainda influencia a sociedade desde os tempos mais antigos. A 

linguagem visual, foco deste projeto, se mostra como base, pois através dela que 

temos os conceitos dos elementos visuais que a compõe, portanto, a arte na escola 

deve ser mostrar interrogativa, participativa e interdisciplinar, porque proporciona ao 

aluno indagações, estímulos a criatividade e a curiosidade, momentos em que ele 

possa expor sua opinião e que esse conhecimento em artes seja aplicado em outras 

áreas do saber.  
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Segundo Barbosa2 (2014, p. 01) para que ocorra o que o ensino da arte 

propõe que o conteúdo de arte se trate em três eixos norteadores a produção, a 

fruição e a reflexão. A produção se faz entender como o fazer artístico do aluno, a 

fruição trata-se da apreciação significativa de arte e do universo a ele relacionado e 

a reflexão da construção do conhecimento sobre o trabalho artístico pessoal, dos 

colegas e sobre a arte como produto da história e da multiplicidade das culturas 

humanas.  

O que a arte na escola principalmente pretende é formar o conhecedor, 
fruidor e decodificador da obra de arte […]. A escola seria a instituição 
pública que pode tornar o acesso à arte possível para a vasta maioria dos 
estudantes em nossa nação […] (BARBOSA, 2014, p. 01). 

Para que os três eixos ocorram no meio escolar, o ensino dos elementos 

visuais, ponto, linha, plano, volume, textura, forma e fundo, equilíbrio e cor, se torna 

indispensável, pois sendo a base da produção artística, é através deles que poderão 

realizar, leituras de obras, observando criticamente, detalhadamente e identificando-

os, como também a elaboração, criticamente, e realizando produções mais ricas e 

significativas. 

A arte se comunica em diversas linguagens, e faz parte da vida da criança, 

sensibilizando-a com a organização e harmonia das cores, formas, sons e 

movimentos, oportunizando criação e vivencias e sua vida cotidiana. Como afirma 

Vygotsky (apud MARTINS et al., 2005, p. 322) “a criança já traz as marcas e saberes 

experienciais apreendidos, mas não possui o conhecimento científico, correlato, por 

isso é fundamental a necessidade da ajuda do professor, ou adulto, para 

potencialmente mediar o saber espontâneo”.  

A criatividade de certa forma esta ligada com a espontaneidade, portanto a 

criança deve ser incentivada pelo professor, para que não perca esta habilidade de 

criar, e sim que expanda suas experiências que são indispensáveis para o seu 

desenvolvimento como pessoa (FERREIRA, 2010). 

Os profissionais que trabalham com crianças, […], devem explorar também 
os materiais encontrados na natureza, adequados a cada idade, os órgãos 
do sentido, como tato, olfato, gosto, audição, visão, e a expressão corporal, 
uma vez que o desenvolvimento e o progresso da criança decorrerão 
desses fatores, do exercício de sua sensibilidade e da descoberta, 
exploração e transformação dos materiais expressivos (LIPPINI apud 
FERREIRA, 2010, p. 20). 

                                                 
2 apud Colunista Portal - Educação  disponível em 

<http://www.portaleducacao.com.br/Artigo/Imprimir/42650>, Acesso em 16 out 2014. 
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Ensinar arte a uma criança com deficiência intelectual tem como objetivo 

integrá-la a esse modo de ver o mundo que vem influenciando a sociedade desde os 

primórdios da pré história, levando em consideração o estimulo cognitivo que a 

compreensão da arte pode significar. 

Arhnheim (apud DUARTE, 2004, p. 135) compreende que:  

A criança, na verdade, em seu trabalho, normalmente se baseia em 
conceitos, mas em conceitos visuais. […] A vida mental das crianças é 
intimamente ligada à sua experiência sensória. Para a mente jovem as 
coisas são como se parecem, como se soam, como se movimentam, como 
se cheiram.  

No que diz respeito ao ensino das artes para alunos com deficiência, existem 

relatos que enfatizam o ensino das artes para portadores de baixa visão, podendo 

aproveitar dessas experiências a maneira de observar os alunos, buscando 

maneiras de construir relações e conexões significativas, com o ensino de arte, o 

seu cotidiano ou que agregará a sua vida, sentimentos, emoções e ideias, criando 

uma mescla entre as experiências vividas, as novas experiências e os desafios 

encontrados (MARTINS, 2005). Cabe ao professor de arte fazer do uso desse 

universo cultural parte de seu processo pedagógico. 

Cavalcanti (2007, p. 399), arte/educadora, relata sua experiência como 

docente em um hospital psiquiátrico, com objetivo de refletir sobre o ensino e a 

vivencia da arte, com a interação da deficiência mental, questionando a possibilidade 

do ensino da arte ou se neste caso o papel da arte seria somente como terapia 

ocupacional. Em seus relatos a autora destaca: 

Os alunos convivem muito bem com os outros alunos e entre eles não há 
diferença. Alguns se sobressaem pelo traço, pela cor, pela concentração, 
pela repetição, e cria um clima de respeito e aprendizado humano, de troca 
mútua. […] Esta é uma das características da EAR: juntar os diferentes e 
tratá-los com singularidade, numa tentativa de educar as criaturas através 
da arte (CAVALCANTI, 2007 p. 342). 

Ainda diz essa autora: 

A experiência na EAR, com um aluno especial, possibilitou- me observar 
como o grupo se adapta bem ao convívio com portadores de deficiência 
mental; a escola é um espaço aberto, criativo, onde não há preconceito. […] 
Sua produção contém um imaginário rico, singular, autentico. Percebe-se 
um colorido forte e harmonioso, figuras próprias, repetição de formas, de 
uma variedade e qualidade admiráveis, juntando-se a isso uma produção 
imensa (CAVALCANTI, 2007 p. 342). 
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O aprendizado artístico das crianças com deficiência também são produtos de 

sua relação social com o mundo, porém esse desenvolvimento da criação 

transparece em outros elementos além da percepção da realidade, ou seja, os 

alunos com deficiência intelectual também representam sua maneira de ver o 

mundo. “No ensino de arte a participação das crianças com deficiência é vista como 

elemento de terapia. A arte possivelmente pode ser utilizada nos processos 

terapêuticos, no entanto este não é o papel da escola” (FONSECA da SILVA, 2008, 

p. 1267), os professores de arte incluindo seus alunos com necessidades especiais 

colaboram para a ampliação dos seus conhecimentos da realidade social, embora 

sua formação acadêmica, os professores de arte, não contemple possíveis 

experiências de trabalhar os processos de arte com crianças com deficiência 

intelectual.  

Quando encontramos os professores de arte nas atividades de educação 
continuada destacam a necessidade de um maior aprofundamento nas 
questões da inclusão e a preocupação em atender um com necessidades 
especiais em contraposição a vinte nove outros, que de alguma forma 
expressam suas diferenças também (FONSECA da SILVA, 2008, p. 1265). 

Considera-se que o estudo no processo de criação de objetos pedagógicos  

adaptados, jogos e materiais didáticos, para toda classe, entre eles, as crianças com 

deficiência, utilizando os sentidos mais desenvolvidos dos estudantes com 

deficiência intelectual como suporte de aprendizagem, poderá ampliar as 

possibilidades de produção e estudo igualmente de todos os estudantes da classe 

contribuindo para a questão da inclusão. 
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3 A LINGUAGEM VISUAL E A ALFABETIZAÇÃO ARTÍSTICA 

 

Todo o sistema de símbolo é invenção do homem que lhe atribui significados 

e os usa para codificar e armazenar informações, e através deles, a linguagem 

visual leva ao entendimento, e expressa sentimentos ou gera as ideias na cabeça de 

quem visualiza a imagem, nesse campo da linguagem visual, existem elementos 

básicos que podem ser aprendidos e compreendidos, que usados simultaneamente 

com outras técnicas podem gerar as mensagens visuais. A comunicação visual esta 

naquilo que se pode visualizar, desde desenhos a lápis, outdoors de publicidade e 

propagandas, até os filmes de cinema, este capítulo se refere a alfabetização visual 

dos indivíduos, enquanto alunos, iniciando-a pelos elementos visuais ponto e linha 

que segundo Kandinsky (1997, p. 13) são “dois elementos básicos, que constituem o 

ponto de partida de toda obra pictórica” 

Quantos de nós vêem? Que amplo espectro de processos, atividades, 
funções, atitudes, essa simples pergunta abrange! A lista é longa: perceber, 
compreender, contemplar, observar, descobrir, reconhecer, visualizar, 
examinar, ler, olhar. As conotações são multilaterais: da identificação de 
objetos simples ao uso de símbolos e da linguagem para conceituar, do 
pensamento indutivo ao dedutivo. O número de questões levantadas por 
esta única pergunta: “Quantos de nós vêem?”, nos dá a chave da 
complexidade do caráter e do conteúdo da inteligência visual (DONDIS, 
2007, p 04). 

A Educação Visual constitui-se como uma área da comunicação e da cultura, 

capaz de criar e compreender as mensagens visuais, de identificar e analisar 

criticamente o que se está representado educando o olhar e facilitando a percepção 

estética e visual, mas a eficácia requer estudo. Referindo-se ao estudo, Dondis 

(2007, p.17) acrescenta: “o sistema educacional se move com lentidão monolítica, 

persistindo ainda em uma ênfase no modo verbal, que exclui o restante da 

sensibilidade humana”. 

Há linhas gerais para a criação de composições. Há elementos básicos que 
podem ser aprendidos e compreendidos por todos os estudiosos dos meios 
de comunicação visual, sejam eles artistas ou não, e que podem ser 
usados, em conjunto com técnicas manipulativas, para a criação de 
mensagens visuais claras. O conhecimento de todos esses fatores pode 
levar a uma melhor compreensão das mensagens visuais (DONDIS, 2007, 
p. 18). 

Uma ideia ou uma informação comunicada através de imagens e símbolos, 
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faz uso da linguagem visual, reduzindo essas imagens e símbolos a seus elementos 

básicos, ponto e linha, forma, cor, textura, direção, espaço, proporção, tem-se a 

fonte compositiva de todo o tipo de material visual, que representam conceitos entre 

o sentir e o pensar, transformando os pensamentos em manifestações visuais. “Os 

elementos visuais são manipulados com ênfase cambiável pelas técnicas de 

comunicação visual, numa resposta direta ao caráter do que está sendo concebido e 

ao objeto da mensagem” (DONDIS, 2007, p. 23). 

 

3.1 PONTO, O PRIMEIRO ELEMENTO DA LINGUAGEM VISUAL 

 

Há maneiras em que podemos analisar obras visuais, uma dessas formas é 

decompor a obra, ou de qualquer outro meio visual, em seus elementos 

constitutivos, este processo proporciona a observação minuciosa da obra e dos 

elementos que a compõe. Quando se tem um conceito formado em relação aos 

elementos visuais, reunindo estudo e informações significativos o ato de 

“desmembrar” uma obra se torna fácil e a interpretação e compreensão também, 

para Kandinsky (199T, p. 31, grifos do autor) “Compreender é educar o espectador, 

induzi-lo a compartilhar o ponto de vista do artista”. 

O ponto é o resultado do primeiro encontro da ferramenta com a superfície ou 

o plano, também definido por Dondis (2007, p. 23) como “a unidade visual mínima, 

indicador e marcador de espaço”. Sua relação com o plano de base modifica toda 

sua tensão e a direção, para exemplificar imaginaremos um ponto preto no centro de 

uma folha branca, imóvel, há a sensação é de equilíbrio e estabilidade, quando 

modificada a localização do mesmo, na folha branca, modifica sua tensão e a 

sensação de quem o observa, sua composição criará uma força visual, possível 

observar nas imagens 01, 02 e 03, guiando os olhos do observador. 

Um ponto isolado em um campo relaciona-se com o todo, […], mas ele 
permanece só, e a relação é um estado moderado de intermodificação entre 
ele e o quadrado. […] os dois pontos disputam atenção em sua interação, 
criando manifestações comparativamente individuais devido à distância que 
os separa, e, em decorrência disso, dando a impressão de se repelirem 
mutuamente (DONDIS, 2007, p.44). 
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Imagem 01 - Representação do ponto em um plano 

 
Fonte: (DONDIS, 2007, p.44, adaptado). 

 
 

Imagem 02 - Representação dois pontos espalhados 

 
Fonte: (DONDIS, 2007, p. 44, adaptado). 

 
 

Imagem 03 - Representação dos pontos em harmonia 

 
Fonte: (DONDIS, 2007, p. 44, adaptado) 

 
 

A tensão do ponto é voltada para ele mesmo, só há movimento quando uma 

força de fora o empurra para uma direção, para exemplificar esta prática imaginamos 

a ponta de um lápis sobre o papel movimentando-se devido a força física exercida 

pela mão que o conduz, então os demais elementos da linguagem visual nascerão 

da movimentação que ele fizer em seu suporte, assim que romper seus limites. 
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Na teoria da percepção, seu valor está no modo como é usado na 
comunicação visual, isto é, de que maneira reforça o significado, o propósito 
e a intenção, e, ainda pode ser usado como base para a interpretação e a 
compreensão. A tensão, ou sua ausência, é o primeiro fator compositivo que 
pode ser usado sintaticamente na busca do alfabetismo visual (DONDIS, 
2007, p. 36). 

O ponto esteve presente em todos os momentos da história da arte, dos 

primórdios a contemporaneidade, destaca-se durante o Renascimento, com o uso da 

perspectiva linear, e com ponto de fuga, nas vanguardas do Modernismo, com a Op 

Art, que valoriza a repetição e sincronismo da forma. O Pontilhismo é a técnica que 

podemos destacar Neo-Impressionista do final do século XIX, um movimento que 

surgiu na França e levou os conceitos e os princípios físicos relacionados à 

formação de imagens ao extremo. “Sua característica central é a decomposição 

tonal mediante minúsculas pinceladas de cores distintas nitidamente separadas”. 

(GEORGES SEURAT, 2012). 

É um estilo de pintura em que as cores são geradas através do efeito visual 

produzido pela proximidade dos pontos pintados com as cores primárias, isto 

significa que com o mesmo conjunto de cores os pontilhistas podem gerar uma 

gama de cores diferentes e com elas definir sombras, luzes, escalas de cores e 

profundidade. O resultado deste tipo de pintura por vezes é descrito como magnífica 

uma vez em que é o olho do observador que faz a mistura das cores e não o pincel.  

Na linguagem inglesa esta técnica é dividida em duas sendo uma delas 

conhecida como stripple, onde se usa somente pontos pretos, normalmente feitos 

com caneta nanquim e o pontilhismo onde é permitido o uso das cores. No Brasil as 

duas são denominadas pontilhismo. 

Seu principal artista e representante foi Georges Seurat (1859-1891) que 

depois de estudos sobre as cores complementares onde deveriam ser justapostas e 

não mescladas deixando que a retina completasse a imagem, em seu ateliê 

reproduzia as imagens ponto a ponto dando inicio a esta técnica, (Imagem 04). 

Quando essas obras são vistas de longe, não se consegue distinguir os pontos com 

os quais as pinturas são feitos, em lugar disso, produz-se um efeito visual que nos 

leva a perceber outras cores (GEORGES SEURAT, 2012).  
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Imagem 04 - A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte, 1884, 

Georges Seurat 

 

 

Fonte: GEORGES SEURAT (2012) 

 

A ilha da obra A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte, 1884, 

está localizada às margens do rio Sena, em Paris. Seurat, motivado pelo estudo da 

teoria da óptica e da cor, contrastou pontos em miniatura de cores que 

complementares que por meio da unificação óptica misturava-as e ilusionavam luz e 

sombra. Ele acreditava que as cores se tornariam mais brilhantes e mais poderosas 

devido a pincelas, usando os pontos em suas obras com tamanhos uniformes.  

As bases deste movimento encontram-se tanto nas ideias de físicos quanto 

de pintores e artistas. Dentre estes físicos do século XIX destacam-se Thomas 

Young (1773-1829) e Hermann Von Helmholtz (1821-1894), ambos além de físicos 

eram médicos, que estudavam a fisiologia do olho e o processo de formação das 

imagens. No Brasil, diversos artistas entre 1889 e 1930, empregaram o pontilhismo. 

Destacam-se, nesse sentido, Belmiro de Almeida, Eliseu Visconti, Rodolfo 

Chambelland e Artur Timóteo da Costa, entre outros. 

Na contemporaneidade, a técnica do pontilhismo pode ser percebida nas 

mídias modernas, com o auxilio de uma lupa é possível observar que as imagens 

reproduzidas em receptores de televisão e computadores tanto CRT quanto LCD, 

tem como base minúsculos pontos das cores primárias que se misturam para formar 
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as demais cores. Um aspecto comum entre estas imagens, é a condição em que são 

vistas nos dando a sensação de continuidade, e quando vista em detalhe é possível 

observar a justaposição de pontos claros e escuros existentes. Dentre os 

fundamentos da formação de imagens vale ressaltar, além das tecnologias 

modernas, às técnicas de fotografia e cinema baseados em filme fotográfico e ainda 

a técnica das tatuagens, podendo ser considerados como pontilhismo moderno e 

preciso. Quanto mais próximas estiverem as unidades, mais simples se tornam as 

formas que se podem delinear, pois, o olho humano tem tendência de suprir os elos 

entre uma marca e outra concluindo as formas. “Foi esse fenômeno visual que levou 

o homem primitivo a relacionar os pontos de luz das estrelas a formas 

representacionais” (DONDIS, 2007, p. 45). 

Outro ponto importante na linguagem visual que consiste na lei do 

agrupamento é de que os opostos se repelem, mas os semelhantes se atraem, 

sendo assim o olho busca relacionar automaticamente e com maior força as 

unidades visuais iguais, “de fato não são as formas exteriores que definem o 

conteúdo de uma obra pictórica, mas as forças - tensões que vivem nessas formas” 

(KANDINSKY, 1997, p. 26) 

Sendo a primeira unidade dos elementos da linguagem visual, nas artes o 

ponto adquire um significado distinto ao da gramática verbal passando a ser um 

elemento gráfico possuidor de dimensão, de tensão, de formar e de peso visual, pois 

sua intensidade passa a se concentrar nele mesmo e não mais na escrita ao qual ele 

estaria fixado, responde por si mesmo, e passa a ser um elemento autônomo, uma 

imagem. Esta intensidade pode ser medida diversificando os suportes, as 

ferramentas e ainda o tipo de material, como papel, madeira ou tecido, tinta guache 

ou acrílica, lápis ou tinta de caneta e fazer um ponto nestes suportes, em cada 

trabalho o ponto recobrirá uma área diferente, apresentará contornos próprios, e a 

forma também como a dimensão variam criando diferentes expressões. 

O ponto se incrusta no plano original e se afirma para sempre. Assim, ele é, 
interiormente, a afirmação mais concisa e permanente, que se produz 
breve, firme e rapidamente. Por isso o ponto é, no sentido exterior e interior, 
o elemento primário da pintura e, especificamente, da arte “gráfica” 
(KANDINSKY, 1997, p. 25, grifos do autor). 

Este poder visual do ponto em relação ao plano pode ser medido com muita 

clareza na perspectiva com ponto de fuga, que é basicamente uma estrutura em que 
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todas as linhas paralelas seguem no plano pictórico, em direção a um ponto fixo no 

centro da visão. O ponto de fuga está localizado na linha do horizonte, alguns tipos 

de perspectivas podem conter mais de um ponto de fuga, esses podendo estar na 

linha do horizonte ou na linha vertical do ponto de vista. Os nítidos traços do 

desenho técnico da perspectiva podem mostrar aparentemente a diminuição do 

tamanho dos objetos à medida que estes recuam (imagem 02). Leonardo da Vinci, 

pintor, escultor, arquiteto do alto Renascimento, era um grande executor da 

perspectiva com pontos de fuga. Uma de suas obras mais famosas, A Última Ceia 

(1945–1947), (Imagem 05), trabalho que se encontra no refeitório do convento 

de Santa Maria Delle Grazie em Milão,  tem em sua estrutura a perspectiva, “era 

como se uma outra sala tivesse sido acrescentada à deles” (GOMBRICH, 1999, p. 

224). 

 

Imagem 05 – A Última Ceia (1945–1947) – Leonardo da Vinci 

 

Fonte: KATANA (2012). 

 

O ponto de fuga fixa-se exatamente na cabeça de Jesus Cristo, através do 

qual consegue criar a ilusão de profundidade e por isso temos a sensação de olhar 

não para uma superfície plana como a tela, mas através de uma janela que se abre 
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para o interior do quadro. 

Nunca este episódio bíblico fora apresentado tão perto e tão real, talvez 

impressionando os monges primeiramente por sua riqueza em detalhes e pela 

veracidade com que esses detalhes eram representados, “o novo quadro era muito 

diferente de qualquer dessas pinturas. Há nele drama e excitação (GOMBRICH, 

1999, p. 224). Depois de tempos admirando esta obra a apreciação rumou para a 

maneira como Leonardo encontrou para representar este trecho da Bíblia, pois, nada 

nesta obra se comparava com qualquer outra representação da Ultima Ceia, “se 

esquecermos da beleza e da composição, sentimo-nos subitamente diante de um 

fragmento da realidade tão convincente e tão impressionante […]” (GOMBRICH, 

1999, p. 226). 

Normalmente quando se pensa em ponto, logo vem à mente uma forma 

circular, no entanto ele pode ter infinitas aparências, como quadrados, asteriscos, 

cruzes, umas dando à sensação de imobilidade e outras a noção de movimento. 

Portanto “[...] considera-se como ponto qualquer elemento que funcione como forte 

centro de atração visual dentro de um esquema estrutural, seja numa composição 

seja num objeto” (GOMES FILHO, 2000, p. 42). 

Em sua forma real, o ponto pode adquirir um número infinito de aparências: 
à sua forma circula podem acrescentar-se pequenos recortes, podem tender 
a outras formas geométricas ou mesmo livres. Pode ser ponto e aproximado 
de um triângulo. Por uma tendência a uma relativa imobilidade, ele se faz 
quadrado.Seus recortes podem ser minuciosos ou generosos e se encontrar 
em relações múltiplas. Não podemos definir limites, o domínio do ponto é 
ilimitado (KANDINSKY, 1997, p. 23). 

No modernismo e na contemporaneidade a aparição do ponto é frequente, 

principalmente quando se trata de abstracionismo, “quanto mais a forma orgânica é 

rejeitada para segundo plano, mais esse elemento abstrato se afirma e amplia sua 

ressonância” (KANDINKY, 1997, p. 79). Em sua obra Vários Círculos (1926), 

(Imagem 06), o artista Wassily Kandisnky coloca o ponto como uma unidade bem 

definida, variando sua dimensão, cor e forma, relacionado em alguns casos com o 

plano base, tornando-se meio de expressão suficiente, pois, esquematicamente uma 

obra estaria constitutiva finalmente em um só ponto, seu elemento originário. 

Se atualmente o teórico (que é com frequência, ao mesmo tempo, o pintor 
“executante”) seleciona obrigatoriamente e examina com certa atenção os 
elementos básicos para encontrar um sistema de elementos da arte, não 
apenas se coloca a questão do emprego desses elementos, mas também, 
como idêntica acuidade, o problema do número de elementos necessários a 
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uma obra, mesmo que concebida teoricamente (KANDINSKY, 1997, p. 28). 

Imagem 06: Vários Círculos, 1926 – Wassily Kandinsky 

 

Fonte: INVISIBLEBOOKS (2012). 

 

Kandinsky, sendo um pesquisador e artista do abstracionismo, não colocava 

os elementos aleatoriamente em uma obra, os elementos estão interligado devido a 

teoria da composição e harmonia. “A multiplicação é um fator poderoso para 

aumentar a emoção interior e, ao mesmo tempo, cria um ritmo primitivo que é, de 

novo, um meio para obter uma harmonia primitiva em qualquer arte” (KANDINSKY, 

1997, p. 30). 

De modo sonoro, segundo Kandisky (2007, p.34): “além das batidas de 

tambor e do triângulo […] podem-se produzir, em música, pontos com toda sorte de 

instrumentos (sobretudo no caso dos instrumentos de percussão)”. No piano as 

composições completas são sequências de pontos sonoros. Na dança os pontos se 

destacam desde os passos nas pontas dos pés, até os saltos dos dançarinos, sendo 

marcações definidas mentalmente por eles em cima do palco. 

Para Kandinsky (1997, p. 33): “na escultura e na arquitetura o ponto é 

resultante da interseção de vários planos – é o remate do ângulo espacial e por 

outro lado está na origem desses planos: os planos devem dirigir-se para o ponto e 

se desenvolver a partir dali.” 
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Podemos pensar neste elemento como um indicador de espaço ou um ponto 

de referencia, sua variação em um mesmo plano pode mudar inteiramente sua 

imagem. Existem três maneiras em que se pode obter essa variação, a primeira 

delas é a movimentação de ponto, dando inicio a linha, a segunda está em sua 

dimensão, um ponto bem grande em um plano torna-se uma superfície, e a terceira 

é acumulação, desenvolvendo uma combinação e neste último caso é possível criar 

uma composição.  Esta capacidade de acumulação, se intensifica pela proximidade 

dos pontos e quando em grande quantidade e justapostos formam a ilusão de luz e 

sombra, tendo como característica a reprodução em tom continuo. 

 As crianças utilizam a arte visual de uma maneira natural durante toda 

a infância, onde desenham para expressar o que aprendem do mundo e delas 

mesmas. O ensino dos elementos da linguagem visual, orienta o fazer artístico, o 

apreciar e a contextualização das obras, não só de artistas, mais de outras imagens 

que invadem o olhar, sendo elas publicitárias, cinematográficas e fotografias. Saber 

sobre os pontos e seu contexto histórico, agrega informações sobre a maneira que 

uma obra foi criada, instigando os alunos a buscar conhecimentos, compreender os 

significados que envolvem o ponto em uma obra, bem como se basear em artistas e 

nos elementos que aprenderem para criar suas próprias produções, aprender a 

analisar e ler com conteúdo, as suas produções, as de seus colegas e de outros 

artistas. 

 

3.2 LINHA, A CONTINUAÇÃO DO PONTO 

 

Desde a arte pré-histórica o homem vem usando as linhas e os pontos, nas 

cavernas deixaram registros de sua história através dos desenhos, das pinturas e 

das esculturas em baixo e alto-relevo de uma maneira muitas vezes mística, pois o 

homem primitivo pintava e desenhava na esperança de conseguir aquilo que estava 

representando. 

Quando pensamos em linhas, logo vem à mente a escrita, o desenho ou a 

pintura, porém tanto o ponto quanto a linha estão empregadas em outras artes, na 

música, por exemplo, o volume do som esta associada à espessura da linha. As 

partituras, são a combinação de pontos e linhas. Na dança os movimentos que o 

dançarino faz no palco são linhas distintas, traçadas mentalmente, e são incluídas 

como elemento essencial na composição da dança. “Na escultura e na arquitetura, 
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são os elementos dos volumes, na música os elementos do som, na dança os 

elementos do movimento e na poesia os elementos verbais” (KANDINSKY, 1997, p. 

73). 

Para Kandinsky (1997, p. 49): “a linha geométrica é um ser invisível. É o rasto 

do ponto em movimento. Ela nasceu do movimento – e isso pela aniquilação da 

imobilidade suprema do ponto”.  

Para Dondis (2007, p. 55): “Quando os pontos estão tão próximos entre si que 

se torna impossível identificá-los individualmente, aumenta a sensação de direção e, 

a cadeia de pontos se transforma em outro elemento visual distintivo: a linha”. 

Da mesma maneira que forças externas movimentam o ponto para originar a 

linha, forças externas movimentam a linha e originam as formas geométricas, 

“existem três formas básicas: o quadrado, o circulo e o triângulo equilátero” 

(DONDIS, 2007, p. 57). Para exemplificar este processo, utilizaremos da 

imaginação, uma linha curva quando pressionada ate seu começo e seu fim se 

encontrarem, eles desaparecem, resultando em um plano circular. O mesmo 

acontece se um segmento de linha reta for “dobrado” quatro vezes em ângulos de 

90°, seu começo e seu fim se encontram dando origem a um quadrado, ou seja, 

quanto mais forças agirem sobre o ponto e a linha, mais formas e planos surgirão. 

A linha reta entre outras características, traz em si – embora bem escondida 
– a veleidade de produzir um plano, de se transformar num ser mais sólido, 
fechado em si mesmo. Isso lhe é possível, mais ao contrário da linha curva, 
que pode criar um plano com a ajuda de duas forças, a linha reta necessita 
de três pressões (KANDINSKY, 1997, p. 72). 

Na arquitetura a linha adquire um conceito técnico relacionado à construção 

no espaço, é o elemento fundamental da expressão arquitetônica, desde a 

“exploração preliminar, em busca de uma solução, quanto nas fases finais de 

produção, o caráter linear da preparação domina todos os procedimentos” (DONDIS, 

2007, p. 195). Uma obra arquitetônica que se destaca em relação ao uso das linhas 

em sua estrutura é a Torre Eiffel, em Paris.  

“A linha é também um instrumento nos sistemas de notação, como por 

exemplo, a escrita” (DONDIS, 2007, p. 56), ou seja, as linhas têm diversas funções e 

passam a ser mais do que contornos, conseguem dar a sensação de volume, de 

matéria e possibilita uma infinidade de sentimentos com as variações de ângulos e 

direções. 
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Simbolicamente, a linha reta manifesta a vontade e a força de configuração. A 

determinação e a ordem. Expressa o regular, o que a mente apreende. O mundo dos 

regulamentos, da disciplina, das leis, da vontade e da razão. É por isso que no limite 

de sua utilização, a linha reta manifesta a frieza de sentimento, a falta de fantasia e o 

enrijecimento. As linhas curvas dominam o território dos sentimentos, da suavidade, 

da flexibilidade e do feminino. O redondo, o curvilíneo, o ondulante, encontram-se 

em oposição ao caráter racionalizante da linha reta e angulosa, que focaliza a 

vontade e o controle. 

A linha pode assumir formas muito diversas para expressar uma grande 
variedade de estado de espírito. Pode ser muito imprecisa e indisciplinada, 
[…], para tirar proveito de sua espontaneidade de expressão. Pode ser 
muito delicada e ondulada, ou decisa e inquiridora, quando é simplesmente 
uma exploração visual em busca de um desenho (DONDIS, 2007, p. 57). 

Existem denominações diversas para as linhas retas, isso se dá dependendo 

da tensão é da direção que elas apresentem. A linha reta mais simples é a 

horizontal, que menos energia precisa para ocorrer, simbolicamente representando o 

equilíbrio, a tranquilidade e o repouso, é nela que o homem relaxa, descansa e 

morre. As linhas horizontais são tranquilizadoras. Ambientalmente, imprimem um 

aumento de profundidade. Sugerem inércia e repouso. 

A linha reta mais simples é a linha horizontal. Ela corresponde, na 
concepção humana, à linha ou à superfície, na qual o homem repousa ou se 
move. A horizontal é pois, uma base de apoio fria, que pode continuar todas 
as direções. O frio e o plano são as ressonâncias básicas dessa linha, e 
podemos designá-la como a forma mais concisa da infinidade das 
possibilidades de movimentos frios (KANDINSKY, 1997, p. 50, grifos do 
autor). 

A origem da linha vertical se da devida à mudança de direção e tensão da 

linha horizontal, encontra-se em um ângulo reto, em que o plano é substituído pela 

altura, esta linha nos dá à sensação de movimento. A energia que vai da profundeza 

ao infinito, são dinâmicas e movimentadas. Aumentam aparentemente, a altura da 

superfície em que são utilizadas. “Externa e internamente, no oposto dessa linha, 

encontra-se, em ângulo reto, a linha vertical, em que o plano é substituído pela 

altura, logo o frio pelo quente. Assim a linha vertical é a forma mais concisa das 

infinitas possibilidades de movimentos quentes” (KANDINSKY, 1997, p. 51, grifos do 

autor). 

O terceiro tipo de linha é a diagonal, vista de um ângulo que se pode dizer 
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artisticamente é o casamento das duas anteriores, pois sua inclinação é a mesma 

para as duas. Todas respectivamente representadas na imagem 07. A linha diagonal 

tem como principal característica o fato de movimentar o olhar do observador para 

todas as direções e a todo o momento pela obra com mais facilidade, é a forma mais 

precisa da infinidade de possibilidades dos movimentos, tendo uma tensão interior 

maior do que as duas que lhe dão origem. Essas linhas expressam a força de uma 

maneira violenta, dinamismo e excitação. 

O terceiro tipo de linha reta é a diagonal, esquematicamente vista num 
ângulo idêntico às duas linhas precedentes, tendo por isso a mesma 
inclinação para as duas, o que define sua sonoridade interna – união em 
partes iguais de frio e quente. Logo a forma mais concisa das infinitas 
possibilidades de movimentos frios-quentes (KANDINSKY, 1997, p. 51, 
grifos do autor). 

 

Imagem 07– Representação linha reta horizontal, linha reta vertical e linha reta 

diagonal, respectivamente 

  

 

Fonte: (KANDINSKY, 1997, p. 51, adaptado). 

 

Responsável pelas direções e pela estrutura da imagem, a linha é o segundo 

ele mento fundamental da linguagem visual, pode ser definida também como a 

história do movimento do ponto em um plano, pois, quando se faz algum tipo de 

marca continua, o processo se resume a colocar pontos sobre uma superfície e 

movê-los de forma que as marcas desta trajetória se transformem em registro. 

A linha se origina, portanto, das forças que deslocam o ponto no espaço. Ela 
não tem começo nem fim, qualquer uma de suas extremidades se direciona 
para o infinito. O número e a combinação dessas mesmas forças, 
possibilitam o surgimento de uma diversidade de formas lineares 
(PERAZZO, 1997, p. 29). 
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Nas esculturas as linhas têm a capacidade de representar volume, movimento 

e textura, como exemplo as esculturas de Michelangelo as linhas marcadas 

transmitem a sensação de realismo, onde o observador consegue definir expressão 

e texturas nas imagens, na imagem 08, segundo Michelangelo (2012, web).  

A obra Pietá de Michelangelo, localizada na Basílica de São Pedro, no 
Vaticano é a máxima visão da anatomia humana, toda esculpida em 
mármore, onde o termo textura se torna bem claro, devido à posição das 
linhas e ao polimento do material em questão, nenhum detalhe nesta 
escultura fica inacabado (MICHELANGELO, 2012, web). 

 
 

Imagem 08: Pietà, 1499 – Michelangelo 

 

 

Fonte: MICHELANGELOCLUB (2012). 

 
Na escultura, Michelangelo se destacou pelo realismo imposto às suas obras, 

a intensidade que ele aplicou a cada obra resultou em um material rico em 

expressão e sentimento. O uso das linhas em suas esculturas era tão intenso que os 

olhos do observador não enxergassem a frieza da pedra, ou do material usado, mas 

sim vissem a leveza dos tecidos das vestes, dos cabelos e principalmente a 

expressão no rosto de cada obra. 

Na arte Antiga, a harmonia e o equilíbrio deveriam ser mantidos e para atingir 

este objetivo de harmonia são utilizadas linhas simples em níveis retilíneos, tanto na 
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arquitetura, quanto nas artes visuais, valorizando a frontalidade. Em busca do 

realismo e da perfeição as linhas na Antiguidade Clássica, buscavam representar o 

homem através das esculturas detalhadamente, representando-os de acordo com a 

idade, a personalidade, as emoções e o estado de espírito do momento. Os 

ornamentos nas colunas dos templos gregos definiam os estilos ao qual elas 

pertenciam, as linhas curvas dos capitéis representam a graça e o feminino, e as 

linhas retas das colunas simples e maciças passavam uma ideia de solidez e 

imponência, e a característica desses templos era a simetria (HISTÓRIA DA ARTE, 

2012). 

As linhas têm suas próprias divisões e definições, a partir das combinações 

dessas divisões podemos criar superfícies, planos e formas. Na geometria sempre 

representada com as letras minúsculas, a linha reta é infinita, sempre com a mesma 

direção, não tem princípio nem fim, a linha semirreta é quando a linha parte ou 

termina em um determinado ponto, tem inicio mais não tem fim, ou vice-versa. 

Segmento de reta é apenas uma porção da linha reta, limitada normalmente por dois 

pontos. Essas linhas retas ainda podem ser paralelas, ou seja, mantêm sempre a 

mesma distancia entre si, e jamais uma encontrara a outra. No caso das linhas 

concorrentes, existe um ponto de intersecção, e é neste ponto onde as duas se 

encontram. As linhas determinadas perpendiculares são linhas que se tocam num 

determinado ponto formando um ângulo de 90°. 

Nas artes visuais, a linha tem, por sua própria natureza, uma enorme 
energia. Nunca é estática; é o elemento visual inquieto e inquiridor do 
esboço. Onde quer que seja utilizada, é o instrumento fundamental da pré – 
visualização, o meio de apresentar, em forma palpável, aquilo que ainda não 
existe, a não ser na imaginação (DONDIS, 2007, p. 56). 

Exatamente como o ponto, a linha, também é um instrumento importante na 

comunicação visual, para exemplificar, consideremos a escrita, que pode ser 

considerada a movimentação da linha subindo e descendo, criando símbolos que 

nós atribuímos significado. Na arte a linha se torna o elemento principal do desenho 

onde capta o essencial aos olhos eliminando a informação visual supérflua. Este 

efeito pode ser observado em desenhos com pontas secas, (Imagem 09) e 

xilogravuras, (imagem 10), águas-fortes e litografias.  

Entre os processos existentes, a gravura em metal é particularmente 
adequada para criar a linha mais fina, profundamente incrustada no 
material. […] Levando-se em conta as dificuldades que o emprego da cor 
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representa, é natural que a gravura em metal tenha se limitado à forma 
puramente “gráfica” e seja uma técnica específica do preto – e – branco 
(KANDINSKY, 1997, p. 100, grifos do autor). 

 

Imagem 09 – Navio e montanhas, 1930, Lasar Segall 

 

Fonte: MUSEUSEGALL (2012. 
 

A gravura é a forma que se adéqua à criação de linhas finas, pois se excluiu a 

cor e utiliza-se apenas do preto e do branco, excluindo totalmente a cor, pois, é 

natural que a gravura, sendo uma arte gráfica, utilize apenas do preto e do branco. 

Apenas o essencial aos olhos, esta é melhor definição para a gravura de Lasar 

Segall, um dos objetivos das linhas é este, se desprender daquilo que é demais, e 

mostrar apenas o que é importante. As linhas nas xilogravuras têm justamente seus 

dados invertidos, pois aquilo que se desenha no molde, na impressão ficara branco 

e o restante preto. 

 
Imagem 10 – O Ladrão, 1955, Oswaldo Goeldi 

 
Fonte: MUSEUSEGALL (2012). 
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As linhas são postas como hachuras, conseguindo passar a sensação de 

preenchimento, nesta gravura de Oswaldo Goeldi, o efeito angustiante da imagem 

se dá muito mais devido a posição das linhas quebradas, pois esta produzem um 

clima de nervosismo, além de tudo a linha consegue transmitir o efeito de textura, 

tanto na rua, quantos nos prédios. 

Na idade média a linha já está mais curva (Imagem 11), nas abóbodas e nos 

telhados das basílicas românicas e góticas, neste último estilo se destaca as 

rosáceas, uma abertura circular onde um desenho geométrico é preenchido com 

vitral. A arquitetura expressa também na grandiosidade na crença de um Deus, pois 

a verticalidade e o alongamento exagerado das formas são muito enfatizados, e tudo 

aponta para o céu, com as paredes extremamente espessas e pilares maciços as 

linhas se tornam grossas e cheias de significados. 

 

Imagem 11 – Representação linha curva 

 

Fonte: (PERAZZO, 1997, p. 30 adaptado). 

 

Durante o Renascimento, retorna a valorização do detalhe e do realismo, 

principalmente da figura humana. Um movimento que tinha como base o domínio 

dos conhecimentos matemáticos e geométricos, o nascimento por assim dizer da 

perspectiva.  

Na arte Barroca, as curvas não deixam nosso olhar parado, seu propósito é 

impressionar os sentidos do observador, devido a isso é considerada uma 

composição assimétrica. Com suas curvas, contracurvas, colunas retorcidas buscam 

o decorativo suntuoso. Na escultura o que se destaca são as linhas curvas, dos 

drapeados das vestes e as emoções violentas reveladas nos rostos dos 

personagens. 

Pode-se dizer que os artistas do expressionismo usavam e abusavam das 

linhas curvas, nesta fase os elementos são usados de uma forma que transmite 
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muito mais do que o artista imaginava, transmite sensações, e fazem até reviver 

emoções. Um exemplo bem claro é obra de Edward Munch, O Grito (Imagem 12), 

nesta obra a sensação de desespero se dá muito mais devido as formas que as 

linhas são postas, essas formas onduladas, não deixam que os olhos parem de se 

mover, causando esta angústia. 

 

Imagem 12 – O Grito, Edward Munch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Imagens 

 

As primeiras ideias de arte moderna vieram de artistas europeus, nesta fase 

os elementos visuais ganham um maior destaque, pois muitos artistas acabam por 

usá-los unicamente em suas obras. As linhas aparecem com muito destaque quando 

se trata do cubismo, pois o pintor cubista tenta representar os objetos em três 

dimensões, sob formas geométricas, com o predomínio das linhas retas, como se 

houvesse movimento em torno deles, vendo todos os ângulos dos objetos, 

percebendo todos os planos e volumes.  

No abstracionismo, as obras não precisavam ter nenhuma relação com a 

criação de símbolos, sua principal característica era reduzir tudo aquilo que vemos 

aos elementos básicos, sendo muito mais importante para o entendimento das 

mensagens visuais. A abstração não passa de uma simplificação que busca um 

significado, pois a percepção humana elimina os detalhes superficiais, para 

estabelecer certo equilíbrio e outras racionalizações visuais, e é devido a isso que 

boa parte das propagandas tem o mínimo de elementos expostos, para que o 
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observador não perca o foco. 

o pintor holandês, Piet Mondrian, era mestre em simplificar as formas, pois 
ele acreditava que cada coisa, seja uma casa, uma arvore ou uma 
paisagem, possui uma essência por traz da aparência, e essas coisas e 
suas essências estão em harmonia com o universo, para ele o papel do 
artista seria revelar essa essência oculta e essa harmonia universal 
(HISTÓRIA DA ARTE, 2012). 

Na contemporaneidade, as linhas ganham o tridimensional, sendo 

representadas por esculturas em arames, estas esculturas indicam graça, elegância, 

movimento e sensualidade, representado isso o artista Gavin Worth, artista nascido 

na África, faz delicadas esculturas, que envolvem o expectador, apenas dobrando e 

torcendo arames e fios de aço. E o que são arames se não linhas concretas, 

manuseável e maleável, uma de suas obras “E luz caiu sobre o seu rosto Através 

Trevas Pesada” (Imagem 13) só prova o quanto é possível, criar somente com as 

linhas, tirando tudo aquilo que é demais, deixando somente o essencial. 

 

Imagem 13: Luz e caiu sobre o seu rosto Através Trevas Pesada - Gavin Worth 

 

Fonte: GAVINWORTH (2012). 
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O artista brasileiro Vik Muniz também se apropria desta técnica para realizar 

suas obras, que confundem o olhar e relembram o grafismo. 

 

Imagem 14 – Vik Muniz    Imagem 15 – Vik Muniz 

  

Fonte: Google imagens (2014). Fonte: Google imagens (2014). 

 

A linha pode ser apenas um contorno, mas, ainda assim, ela consegue passar 

esta sensação de volume, de preenchimento, enfim de que a obra está completa, 

observamos que o nosso cotidiano esta repleto de linhas, desde o próprio horizonte, 

até as montanhas, que de longe nossos olhos captam apenas as linhas de contorno. 

Nas artes visuais as linhas têm uma enorme energia, nunca é estática, onde quer 

que ela seja utilizada é um instrumento da pré-visualização, ou seja, um meio de 

apresentar de certa forma palpável aquilo que ainda existe somente na imaginação. 

O que se pode relatar disso são os projetos diagramáticos de construção mecânica e 

de arquitetura seja a linha usada com flexibilidade e experimentalmente ou com 

precisão e medidas exatas. 

Na Op Art as linhas se movimentam de uma forma que causa a ilusão de 

óptica, defendia a questão, para a arte, “menos expressão e mais visualização”. As 

composições normalmente se constituem de diferentes formas geométricas, em 

preto e branco ou colorido. São combinadas de modo que provoquem sensações de 

velocidade, que se modificam desde que o contemplador mude de posição 

(HISTÓRIA DA ARTE, 2012). 

Define-se a linha quebrada de acordo com o grau dos ângulos, agudos ou 
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obtusos, assim afirma Perazzo (1997, p. 30) […] “duas forças exteriores, agindo 

alternadamente sobre um ponto, dão origem à linha quebrada”. Para se chegar a 

uma conclusão de tensão e força é preciso analisar cada caso individualmente. 

Linhas quebradas produzem um clima de nervosismo e excitação, o que é 

perceptível nas imagens 16 e 17. 

 
Imagem 16 – Representação linha quebrada 

 
Fonte: (PERAZZO, 1997, p. 30 adaptado). 

 

A linha apenas como um elemento solto, colocada aqui para representar as 

tensões que o ponto sofre para que haja esta quebra, e consequentemente esta 

mudança de direção. Observamos que o nosso cotidiano está repleto de linhas, 

desde o próprio horizonte, até as montanhas, que de longe nossos olhos captam 

apenas as linhas de contorno. 

 

Imagem 17: Vaivém Diagonal – Samson Flexor – 1954 

 

Fonte: MUSEU OSCAR NIEMEYER (2012). 

 

Quando colocadas em composições às linhas tem um poder de comunicação 

muito maior, por exemplo, nesta composição o geometrismo formado por elas, se 

coloca em destaque, cortando os planos e em todas as direções levando o olhar do 
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observador a movimentar-se por toda a obra. Portanto, Kandinsky (2007, p. 102) 

afirma que:  

Os dois elementos – cruzamento, combinação – criam sua própria 
“linguagem”, inacessível às palavras. A exclusão dos “floreios”, que 
poderiam obscurecer e sufocar à sonoridade interna dessa linguagem, 
proporciona á expressão pictórica a maior concisão e a mais elevada 
precisão. 

O processo de composição é o período mais angustiante de um projeto, pois 

os resultados obtidos determinam o significado e o objetivo do trabalho visual, e é 

claro a opinião do expectador. Mas também é neste momento que o artista exerce 

maior controle e domínio do seu trabalho tendo também a oportunidade de 

expressar o que a obra está destinada a transmitir. Portanto, diante dessas 

informações é necessário que se entenda os elementos básicos e saiba manuseá-

los de uma maneira que os leitores compreendam exatamente aquilo que a imagem 

quer transmitir. 

 Em cada faixa etária os alunos utilizam dos elementos da linguagem visual 

para representar o espaço, o tempo e a si mesmo, rompendo preconceitos, e 

baseando em suas experiências visuais para construir novos conceitos, portanto, o 

conhecimento adquirido em relação aos elementos especificamente, no decorrer da 

história da arte, possibilita aos alunos criar uma identificação com trabalhos de 

outros artistas, buscando relações entre as obras, possibilitando momentos de 

criação e amostragem de soluções, criticando garantindo sua aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

4 ELABORAÇÃO: FUNDAMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA REALIZAÇÃO DA 

PESQUISA 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa do tipo bibliográfica e de 

campo, de cunho qualitativa referente a educação inclusiva de alunos com 

deficiência intelectual no regime regular de ensino da educação básica, visto que o 

tema em questão surgiu a partir de experiências próprias, vivenciadas no dia a dia 

em sala de aula, e sendo esta de caráter bibliográfico que, segundo Dimitruk (2004, 

p. 68): “é realizada em documentos gráficos ou informatizados. Objetiva levantar 

informações sobre temas e abordagens já trabalhadas por outros pesquisadores, 

analisando as contribuições teóricas sobre o problema e a temática de interesse”.  

A pesquisa de campo, segundo Ruiz (1982, p. 50), “consiste na observação 

dos fatos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados e no registro de 

variáveis presumivelmente relevantes para ulteriores analises.” O campo de 

pesquisa foi uma escola da rede publica municipal de Fraiburgo – SC, que apresenta 

alunos com essas características. Esta escola está localizada no Centro do 

município de Fraiburgo – SC. A turma escolhida foi o 5° ano do ensino regular, do 

período vespertino, onde foi realizado o estágio com as séries iniciais. Nesta turma 

havia uma aluna diagnosticada com Deficiência Intelectual, frequentando o ensino 

regular três vezes durante a semana e a APAE dois dias da semana. Umas das 

problematizações encontradas, foi o não acompanhamento do restante da turma em 

diversas atividades de caráter fácil.  

Dentre as técnicas de pesquisas existentes, o trabalho foi participante e 

bibliográfico, que “procura explicar um problema a partir de referencias teóricas 

publicadas em documentos” (CERVO, BERVIAN, 1983, p. 55), onde os 

procedimentos metodológicos ocorreram em etapas, sendo que na primeira etapa foi 

sendo realizada uma revisão bibliográfica, a fim de construir um referencial teórico, 

permitido um conhecimento amplo e detalhado sobre as características dos 

educandos com deficiência intelectual, suas capacidades e limitações visando a 

importância do ensino da linguagem visual no processo de alfabetização artística. 

Sobre o referencial teórico, Andrade (2007, p. 57) relata que: “o pesquisador 

não deve limitar-se a resumir ou parafrasear o conteúdo dos livros, mas fazer 

apreciações, considerações e escolhas, tendo em vista o problema proposto na 

pesquisa” Ainda afirma Andrade (2007, p. 57): “revisão não significa apenas 
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acumular resumos, resenhas e anotações sobre a bibliografia pesquisada; revisão é 

antes de tudo, discussão do material levantado.” 

A partir desta fundamentação teórica a próxima etapa foi a análise e 

exploração das experiências com alunos com deficiência intelectual, em sala de aula 

do ensino regular, enfatizando o ensino da linguagem visual, analisando falhas, 

buscando melhorias e possibilidades de interação entre professor e aluno no 

processo ensino-aprendizagem. Os métodos de trabalho eleitos para este projeto 

são a pesquisa de campo e bibliográfica, em relação aos métodos afirma Andrade 

(2007, p. 61): “reserva-se a palavra método para significar o traçado das etapas 

fundamentais da pesquisa”. 

Os resultados e análise da pesquisa foram o embasamento para a finalização 

do trabalho e posteriormente a apresentação de maneira a permitir a visualização da 

pesquisa sobre propostas do ensino da arte na educação inclusiva. 

 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA 

 

A Escola em que foi realizado o Estágio de observação e docência dos anos 

iniciais do ensino fundamental no ano de 2012, sendo agora utilizado como base 

para este trabalho, foi um das Escolas de Educação Básica Municipal localizada no 

centro do município de Fraiburgo – Santa Catarina. 

Esta escola há alguns anos era uma instituição estadual, sendo 

municipalizada há poucos anos, portanto agora seu público alvo são somente os 

alunos do ensino fundamental inicial e final, do primeiro ao nono ano, neste 

momento com duas turmas de séries iniciais, 2° ano e 5° ano, e o restante das 

turmas séries finais, 6° ao 9° ano. Tendo em vista o número de alunos a escola conta 

com muitos funcionários como agente de serviços gerais, auxiliar de nutrição, 

seguranças, porteiros, secretárias, professores, coordenador pedagógico, diretora, 

psicólogas, psicopedagogas, professora especializada na sala do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), bibliotecária, entre outros. 

Quanto à estrutura física, esta escola é um local agradável e organizado. 

Tendo duas entradas, uma para os professores e visitantes, pois é onde se localiza a 

secretaria e outra para os estudantes, onde está o pátio da escola. Este edifício 

possui dois pavimentos, a secretaria, a sala do AEE, a biblioteca, sala de 

informática, refeitório, cozinha e banheiros serão encontrados no térreo. No primeiro 
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andar estão as salas de aula, sala de artes e alguns banheiros, para alcançá-lo há 

uma rampa e uma escadaria e no pátio de trás da escola há um centro poliesportivo. 

O ambiente das salas de aula é razoável, pois em algumas há demasiado 

alunos e o espaço é limitado, acomodando cerca de 25 a 30 alunos. As carteiras são 

levemente inclinadas e as cadeiras de madeira. Há uma sala de artes apropriada 

com armários, pia, torneiras e as mesas são postas lado a lado para que fique uma 

única mesa, larga e comprida. Há duas salas de aula equipadas com lousas digitais 

e carteiras informatizadas, proporcionando métodos de didática diferenciados. Ao 

caminhar pelos corredores é possível observar diversos trabalhos expostos nos 

murais realizados pelos alunos em diversas disciplinas. 

Por ser uma escola localizada no centro da cidade, recebe alunos de diversos 

bairros, alguns vindos do interior da cidade e a Secretaria Municipal De Educação, 

disponibiliza transporte, para facilitar o acesso à escola. Portanto estes estudantes 

pertencem a diversas classes econômicas, e durante o período em que estão na 

escola usam o uniforme da escola. Antes de entrar nas salas de aula todos 

aguardam no pátio, a sineta para início das aulas, onde cada turma se organiza em 

filas e cada professor é responsável por buscá-los e levá-los até as suas respectivas 

salas de aula. 

 

4.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A turma observada foi a do 5º ano do ensino fundamental, com 20 alunos, 

sendo 08 meninas e 12 meninos, com faixa etária entre 10 a 11 anos. Esta turma se 

caracteriza bem participativa e organizada, quando algum material era solicitado 

pela professora todos providenciavam para a próxima aula, conversam enquanto 

produzem e durante a explicação se tornam atentos. 

São organizados com seus materiais, interagem muito bem entre eles, 

sabendo dividir e respeitar a vez de cada um. A grande maioria dos alunos são 

independentes, bastando à professora dar uma aula explicativa e propor a atividade 

que eles buscam fazer, solicitando ajuda apenas para saber se estão fazendo da 

maneira correta ou não. Acompanham ditados, mas se agitam a menção de uma 

aula teórica, nesta turma há uma aluna, Ana3 (15), diagnosticada com Deficiência 

                                                 
3 Pseudônimo utilizado para proteger a identidade da aluna. 
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intelectual, que por suas condições necessitaria um segundo professor. Enquanto 

isto não ocorre, a professora tenta estar mais presente com ela. Dentro das suas 

limitações ela acompanha as atividades. Durante as aulas o trabalho com ela é de 

incentivo e orientação e nas aulas de ditado a professora disponibiliza o texto em um 

computador para que a aluna copie em seu caderno. 

Como a localização desta escola é centralizada, ela recebe alunos de 

diversos bairros. Na turma em questão há alguns alunos que vivem no interior da 

cidade, portanto seu transporte até a escola é o ônibus escolar, que os busca em 

seus bairros e depois ao termino da aula os leva ate em casa. Alguns moram no 

centro da cidade ou nos bairros próximos e vem à escola caminhando ou 

acompanhado dos pais. 

São alunos que em sua maioria possuem uma renda considerada de razoável 

a bom, estando classificados como baixa classe média, média classe média4. 

 

4.3 PLANO DE AÇÃO 

 

As aulas práticas e teóricas foram realizadas de forma participativa, através 

de técnicas de desenhos e pinturas, tinham como recursos alguns meios eletrônicos, 

como carteiras informatizadas, projetor digital e lousas digitais para apresentações 

em slides e para que os alunos fizessem os exercícios propostos também com a 

utilização desses meios disponíveis, tão presente na realidade de alguns. Os 

exercícios foram todos referenciados bibliograficamente sobre o assunto a ser 

estudado. 

No dia 23 de outubro de 2012, iniciou-se o estágio de regência com a turma 

do 5º ano do ensino fundamental, onde já conhecia a turma, devido ao estágio de 

Observação no primeiro semestre de 2012. Em conversa com a professora de Artes 

que supervisionou o estágio, soube que havia ocorrido uma troca da professora 

regente da sala, ocasionando uma oscilação no comportamento e no rendimento da 

turma. Os alunos estavam mais agitados e desatentos, desenvolvendo as atividades 

demoradamente, porém possuíam a mesma organização e participação quando se 

tratava de trazer os materiais solicitados. 

                                                 
4  Fonte: Grupos de Renda da População, Classificação do Governo (SAE), Novo Critério a ser Adotado pela 

Abep em 2014. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2013/08/veja-diferencas-
entre-conceitos-que-definem-classes-sociais-no-brasil.html> Acesso em: 02 Nov. 2014. 
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A aula foi iniciada com a chamada e a explicação do conteúdo, os elementos 

da linguagem visual existentes, e colocando que estudaríamos apenas dois deles, 

sendo os dois primeiros e mais importantes, o ponto e a linha, ressaltando que é 

através deles que surgem os outros.  

Durante esta mesma aula, ocorreu uma atividade prática, onde com o auxílio 

de um projetor, a professora mostrou aos alunos as variações do ponto, pois este 

seria o primeiro elemento a ser estudado e a imagem da obra Vários Círculos (1926) 

de Wassily Kandinsky. Logo depois foi entregue aos alunos uma folha de papel 

sulfite e um guardanapo, cada um compôs sua atividade no guardanapo, usando 

pontos, variando a dimensão e a maneira que os pontos foram preenchidos 

utilizando a técnica do pontilhismo.  

Para executar esta técnica os alunos deveriam utilizar canetinhas, tinta 

dimensional e pincel atômico e fazer pequenos pontinhos por todo o trabalho, 

enfatizando a luz e sombra, quando usados afastados os pontos causam a ilusão de 

luz, de claro, quando mais unidos a ilusão é de sombra. Especificamente neste 

trabalho os alunos deveriam usar somente a forma circular para representar o ponto. 

Para concluir esta atividade foram necessárias duas aulas, sendo que a segunda 

delas serviu também para que os alunos colocassem seus trabalhos em molduras 

feitas com papel camurça e observassem os trabalhos realizados pelos seus 

colegas. Todos atingiram o objetivo da atividade, conseguiram compreender a teoria 

e relacioná-la com a prática.  

A aula seguinte ocorreu na sexta feira dia 26 de outubro, nesta aula o 

conteúdo passou para o segundo elemento visual, a linha. Para explicar que a linha 

surge do movimento do ponto sobre um plano, os alunos receberam um rolo de 

barbante, que foi nomeado como o ponto. Este “ponto” foi entregue ao primeiro da 

fila, que foi passado de aluno por aluno dando início a linha. Cada vez que a linha 

mudava de fila, explicamos que estávamos dando origem à linha quebrada, pois a 

linha reta seguiria infinitamente na mesma direção, portanto ao mudar de fileira a 

linha mudava de direção. 

Logo após esta explicação, foi entregue para os alunos as chaves dos 

computadores, para que cada um pudesse ligar o seu. Para executar a atividade 

proposta os alunos usaram o programa Paint, e nele fizerem um desenho cego. 

Fechando os olhos e clicando com o mouse uma vez, sem soltar desenharam linhas 

em diversas direções. Depois coloriram as formas que encontraram. 
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Esta atividade levou duas aulas para ser concluída. Durante a segunda aula, 

cada aluno ainda pesquisou no Google Imagens, as obras de Joan Miró, o artista 

usado como referencia para a execução desta atividade. Cada um escolheu uma 

imagem que mais fosse parecida com a sua criação e abriu um documento Word, 

colando as duas imagens lado a lado, quando a atividade é feita no computador o 

interesse da turma aumenta, e a facilidade em apagar e fazer novamente, caso não 

goste também estimula a criatividade e o perfeccionismo. O artista foi colocado 

como referência, pois suas obras se assemelham aos desenhos que as eles fizeram 

durante a aula. Houve um interesse muito grande dos alunos em relação a este 

artista, sendo que alguns encontraram em seus desenhos animais e observaram nas 

obras de Miró a semelhança entre os trabalhos.  

Através de slides os alunos puderam observar as variações das linhas, linhas 

retas, horizontal, vertical, diagonal, linhas curvas, linhas sinuosas e linhas 

quebradas. Representando-as em seus cadernos. Então foi dado início às aulas de 

desenho de observação, onde os alunos receberam uma explicação sobre a 

formação de planos através das linhas justapostas e a formação das formas através 

do movimento das linhas. O objetivo da aula era que cada um conseguisse observar 

e representar o objeto exposto pelas linhas que possuía. O tema definido para essa 

observação foram as formas geométricas básicas, cone, cilindro, esfera e cubo, 

sendo cada um desenhado separadamente e ao final todos juntos. Antes da 

realização desta atividade foi feito um momento de reflexão com os alunos, para que 

observassem com atenção os objetos sobre a mesa e analisassem proporção, 

distancia e luz e sombra. Dado este tempo, os alunos também aprenderam a fazer 

luz e sombra com hachuras, recordando os tipos de linhas e valorizando as que se 

identificavam com os objetos observados. 

Na décima primeira aula com a turma do 5° ano, a atividade proposta tinha 

como objetivo estimular a criatividade e perceber o domínio dos tipos de linhas que 

foram ensinados. Cada aluno teve que desenhar o contorno de sua mão no papel 

sulfite, e modificando as linhas dentro e fora do contorno, o que aconteceu foi uma 

ilusão de ótica, parecendo que as mãos estavam saindo do papel. Para finalizar as 

aulas com esta turma eles assistiram um vídeo de uma série que foi criada por um 

italiano, Osvaldo Cavandoli, entre os anos de 1971 e 1986. Esta série conta a 

história é de um personagem, Sr. Linea, que anda sobre uma linha da qual faz parte 

encontrando obstáculos e por vezes se alterando com o cartunista por dificultar seu 
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caminho. Esta atividades foram realizadas objetivando a reflexão dos alunos sobre 

os trabalhos de todos estes artistas que se apropriam de poucos elementos para 

criarem suas obras. 

 

4.4 MATERIAL EMPÍRICO  

  

Durante todo o estágio de observação e docência, fomos coletando materiais 

e relatórios sobre tudo o que ocorreu neste período de estágio. Em um diário de 

bordo, estão registrados os planos de aula da professora observada, bem como sua 

metodologia e o seu diagnóstico da turma. Esmiuçadamente cada aula também está 

descrita. E as atividades realizadas no período de regência estão guardadas em 

arquivo pessoal e registradas em fotografias. 

Para análises desta pesquisa serão utilizados vinte três trabalhos em 

desenhos, sendo que quinze produções são desenhos de observação e os outros 

oitos trabalhos, foram realizadas através da observação e influência das imagens de 

obras de artistas como Miró e Kandinsky. 

Para a análise das produções e dos processos de aprendizagem serão 

escolhidos 3 alunos mais as produções da aluna com deficiência intelectual. Estes 

quatro alunos vão compor a amostragem de dados necessários para a compreensão 

deste estudo. Desta maneira será feito um estudo do percurso formativo destes 

quatro alunos destacando a diversidade das abordagens que o professor precisa ter 

em uma sala com alunos inclusos. 

 

 



   

 

 

5 A VIVÊNCIA DA INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

NO ENSINO REGULAR, RESULTADOS DA BUSCA DE UMA PRÁTICA 

EDUCATIVA INSTIGANTE E ENVOLVENTE 

 

Este capítulo trata da apresentação e análise dos dados resultantes de 

pesquisa de campo, realizada durante o estágio de docência, com os alunos do 5° 

ano das séries iniciais, em uma escola de ensino fundamental na cidade de 

Fraiburgo – SC. 

De cunho quantitativa, de campo e bibliográfica, visa analisar vinte três 

produções desenvolvidas por 4 alunos durante as atividades realizadas com a turma 

do 5° ano das séries iniciais do ensino fundamental. Estes dados representam e 

mostram o desenvolvimento das atividades, o resultado e a análise das produções 

da aluna com deficiência intelectual inclusa corroborando com as dos demais 

colegas, de forma a apresentar as possibilidades e os pontos positivos e negativos 

da inclusão de alunos com deficiência intelectual nas aulas de artes. 

As categorias de análise foram selecionadas a partir das produções 

realizadas pelos alunos durante o estágio de docência, entre elas estão, as 

atividades realizadas em computadores, envolvendo produção, reflexão e pesquisa 

de artistas como Joan Miró. Os momentos de reflexão envolvendo a observação das 

obras dos artistas, Miró e Kandinsky, a observação da própria produção e os 

momentos de planejamento antes de executarem a atividade, assim como alguns 

artistas planejam e esboçam seus trabalhos antes de fazê-los, e as produções 

realizadas em desenho de observação, elencando as formas geométricas e a luz e 

sombra com linhas, hachuras. 

Foram escolhidas a partir do estágio, devido ao tempo designado na 

elaboração dos planos a serem aplicados, a observação da turma e da prática 

pedagógica da professora e a aplicação das atividades gerou 120h aula, de trabalho 

no projeto, ou seja, o material coletado durante este estágio é extenso e coerente 

com o tema do projeto, a análise das vivências do estágio de docência nos anos 

iniciais do ensino fundamental problematizando o ensino das artes visuais e a 

inclusão de alunos no ensino regular, contribuindo para as discussões sobre os 

processos inclusivos nas aulas de arte. 

Os alunos envolvidos nesta pesquisa foram selecionados por pertencerem a 

diferentes classes sociais, pelo histórico familiar, e por suas diferenças 
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comportamentais em sala de aula. 

 

5.1 OBJETOS PEDAGÓGICOS PARA APRENDIZAGEM DA ARTE 

 

Neste processo de ensino inclusivo, a aprendizagem deve beneficiar todos os 

alunos, respeitando suas especificidades e limitações, construindo as práticas 

pedagógicas a partir das características dos alunos com deficiência.  

Neste capítulo serão abordados os objetos pedagógicos utilizados para o 

ensino dos elementos da linguagem visual, na turma do 5° ano das séries iniciais, 

tendo nesta turma uma aluna inclusa, Ana, diagnosticada com Deficiência 

Intelectual, com comprometimento na interação social, devido à extrema timidez e as 

características específicas de seu diagnóstico, interação e intenção comunicativa 

prejudicadas, visando a inclusão de todos os alunos. 

No que diz respeito aos objetos pedagógicos inclusivos, de acordo com 

Fonseca da Silva e Simó (2012, p. 07): 

Os objetos pedagógicos inclusivos vêm sendo criados e utilizados por 
educadores com o intuito de melhor promover o estudo da arte e a inclusão 
social na educação, criando adaptações que favoreçam situações de 
aprendizagem em turmas de alunos regulares com a presença de alunos 
que tenham necessidades especiais.  

E os define como: 

[…] jogos ou atividades lúdicas que estimulam as diferentes maneiras de 
interpretação e de contextualização de uma obra. São jogos que não 
valorizam o ganhar ou perder, mas o participar, o “viajar” pelos elementos 
compositivos (formais), subjetivos e descritivos que envolvem o objeto de 
estudo (SILVA; SIMÓ, 2012, p. 07). 

Para evidenciar o objetivo desta pesquisa, analisar as vivências do estágio de 

docência nos anos iniciais do ensino fundamental, problematizando o ensino das 

artes visuais e a inclusão de alunos no ensino regular, contribuindo para as 

discussões sobre os processos inclusivos nas aulas de arte, “os alunos devem ser 

encorajados a buscar suas próprias formas de expressão, a partir de sua 

experiência, subjetiva, única, singular” (MEDEIROS, 2004, p.26). Este tipo de 

atividade proporciona o estudo de maneira prazerosa, valorizando as brincadeiras 

das crianças, proporcionando às diferentes pessoas criarem diferentes 

interpretações. 
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Após um período de observação, durante as aulas de artes, da turma do 5° 

ano das séries iniciais, realizada durante todo o mês de abril do ano de 2012, as 

atividades propostas para a realização do estágio, diversidade de materiais para as 

produções dos alunos, pesquisa e observação das imagens das obras dos artistas 

referencia, Miró e Kandinsky, desenho de observação elencando as formas 

geométricas, e a luz e sombra com hachuras. 

As atividades foram planejadas, a partir de referencial teórico sobre o tema 

ponto e linha, com autores como Dondis, Kandinsky, Fonseca, entre outros. A partir 

do conteúdo programático – Artes 1º ao 9º ano, fornecido pela Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura e Esportes de Fraiburgo – SC (Anexo I) e do desafio de ter 

uma aluna com deficiência intelectual inclusa, frequentando a classe. 

Seguindo sempre de uma explicação teórica sobre os conteúdos a serem 

trabalhados neste estágio de docência, os elementos da linguagem visual, ponto e 

linha, artistas que pesquisam esses elementos e seu contexto histórico, 

evidenciando sua importância para uma alfabetização visual, promovendo o 

enriquecimento durante as leituras e interpretações de imagens, de modo a 

aprimorar o conhecimento dos alunos quanto a leitura social, cultural e estética do 

meio em que vive. Esta metodologia adotada para as aulas se justifica, pois é 

fundamental aos alunos o conhecimento teórico, para que a prática se torne mais 

significativa, valorizando o ensino teórico/pratico, o aluno sabe o que está aprendo e 

por que está aprendendo, eliminando o fazer só pelo fazer. Completando esta ideia, 

Barbosa (2001, p. 32) acrescenta: “O conhecimento em artes se dá na interseção da 

experimentação, da decodificação e da informação” 

Temos que alfabetizar para a leitura de imagem. Através da leitura de obras 
de artes plásticas estaremos preparando a criança para decodificação da 
gramática visual, da imagem fixa e, através da leitura do cinema e da 
televisão, a prepararemos para aprender a gramática da imagem em 
movimento (BARBOSA, 2001, p. 34). 

 As imagens podem transmitir informação, conhecimento e significado, os 

alunos foram induzidos a prática criativa, pois aquilo que se decora, ou copia 

mecanicamente facilmente é esquecido, em relação ao uso das imagens no ensino 

da arte, para Feldman (apud BARBOSA, 2001, p. 43): “a capacidade crítica se 

desenvolve através do ato de ver, associado a princípios estéticos, éticos e 

históricos […]”. As propostas de atividades variadas, como a demonstração de 
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imagens, determina aos alunos, com ou sem deficiência lidarem com o pensamento, 

e o raciocínio, utilizando a capacidade de criarem e inovarem. 

O trabalho com imagens representando as obras dos artistas exige do 

professor conhecimento completo do artista e da obra a ser apresentada aos alunos, 

todo um embasamento teórico, histórico e crítico, para que ele possa questionar e 

argumentar com seus alunos, sobre suas análises e interpretações.  

Em uma sala com alunos com deficiência intelectual inclusos, a apresentação 

das imagens pode ser feita através de projetores, ou imagens impressas, para que 

os alunos possam manuseá-las. Em específico com esta turma do 5° ano, as 

imagens poderiam ainda ser pesquisadas individualmente por aluno, já que a sala 

de aula dispunha de carteiras informatizadas, e todos a teriam, e em específico com 

esta aluna inclusa não haveria dificuldades, pois a mesma já havia aprendido a 

operar o computador. 

Neste encontro, houve uma apresentação em slides mostrando a origem do 

ponto, o primeiro elemento da linguagem visual a ser estudado, como ele dá suporte 

aos demais elementos e suas variadas formas e dimensões e a sua presença no 

decorrer da história da arte, enfatizando a técnica do Pontilhismo, um estilo de 

pintura que surgiu na França, onde as cores são geradas através do efeito visual 

produzidos pela justaposição dos pontos, e artistas como Seurat e Signac.  

Para enriquecer a explicação, os alunos observaram a apresentação em 

slides, da representação da obra Vários Círculos (1926) de Kandinsky (Figura 18), 

escolhida por se tratar de uma obra abstrata que relaciona cores, formas e 

dimensões, como se flutuassem no espaço, os alunos foram instigados a criar suas 

produções. 

Wassily Kandinsky foi apresentado bibliograficamente aos alunos, escolhido 

porque, além de artista abstracionista, era um também um pesquisador da 

linguagem visual, buscando dar à obra de arte sua autonomia e defendendo o seu 

valor total, em si, e os valores tradicionais da pintura e da visão cultural da realidade. 
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Figura 18 – Vários Círculos – Kandinsky, 1926 

 
Fonte: Google imagens 
 

Durante a apresentação da imagem, todos os alunos foram questionados 

sobre o que estavam vendo na imagem, relacionando-a com o que conheciam, 

buscando referências em suas vivências e seu cotidiano. Se esta imagem condizia 

com as explicações que haviam recebido sobre os pontos. O que eles pensavam em 

relação às intenções do artista em criar a obra. A professora questionava para todos, 

sem se referir a ninguém em específico e respondia quem desejasse, levantando a 

mão para falar. Neste momento houve a participação e a interação de boa parte dos 

alunos. Não havendo manifestações por parte da aluna Ana, que apenas observava 

os colegas e sorria. 

Após a história da arte e a apreciação da imagem para a realização do 

exercício, criar uma composição usando pontos, os alunos receberam os materiais, 

canetinhas, pincéis atômicos, pincéis para quadro branco, tinta dimensional e lápis, 

escolhidos pela facilidade com que marcam um ponto sobre o suporte, e por 

proporcionar diferentes dimensões de pontos. O suporte utilizado foi papel 

guardanapo, devido a textura com pequenos pontos interagindo com o tema 

proposto aos alunos.  

Essa utilização de diferentes materiais e suporte provocou a curiosidade, a 

imaginação e a criatividade dos alunos, muitos alunos reagiram euforicamente, com 
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gritos de “yes”, “isso”, “oba” (informação verbal)5. 

 

Figura 19 – Exercício da Aluna “A” (10), atividade pontos e pontilhismo no 

guardanapo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
 

 

Na produção da aluna “A” (10), (Figura 19), é possível perceber que os 

elementos se encontram distribuídos pela folha de papel, que há variação de 

tamanho e pouca variação de materiais.  

Em sua produção é possível encontrar imagens figurativas e estereotipadas, 

embora a orientação tenha sido de usar somente o abstrato ela alega “que gosta de 

desenhar assim e porque é assim sabe desenhar.”6, usou bastante os pincéis para 

quadro branco por que é o que as professoras usam. 

 

 

 

 

                                                 
5 Fonte: Diário de bordo desenvolvido durante os estágios de observação e docência da turma do 5° 
ano, 2012/2. Contém as descrições das aulas, avaliações das atividades desenvolvidas pelos alunos, 
relatos de alguns alunos e considerações pessoais referente as atividades. 
6 Fonte: Diário de bordo desenvolvido durante os estágios de observação e docência da turma do 5° 
ano, 2012/2. Contém as descrições das aulas, avaliações das atividades desenvolvidas pelos alunos, 
relatos de alguns alunos e considerações pessoais referente as atividades. 
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Figura 20 – Exercício da Aluna “B” (10), atividade pontos e pontilhismo no 

guardanapo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
 

 No exercício desenvolvido pela aluna “B” (10), (Figura 20), é possível notar a 

dedicação na elaboração do projeto da produção, devido aos esquemas intercalados 

de cores que ele utiliza em cada circulo e a maneira como cada circulo recebe um 

outro menor dentro. Esta folha de papel foi mais preenchida que a anterior e a 

variação dos materiais foi mais significativa predominando o uso das tintas 

dimensionais, ela justifica que “nunca tinha usado tinta tridimensional, e que as cores 

que mais gostou de usar foram o verde e a cor rosa” (informação verbal). 

 

Figura 21 – Exercício do Aluno “C” (10), atividade pontos e pontilhismo no 

guardanapo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
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Nesta produção do aluno “C” (10), (Figura 21), a folha está totalmente 

preenchida por pontos e círculos de diversos tamanhos e cores, alguns círculos 

sendo transformados em ovais para preencher todo o espaço existente, neste 

trabalho há o predomínio do uso das canetinhas, ele justifica que “gostou de fazer 

esta atividade, por isso preencheu toda a folha”. 

 

Figura 22 – Exercício da Aluna Ana (15), atividade pontos e pontilhismo no 

guardanapo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
 

Como já citado anteriormente, a aluna Ana, é uma aluna com deficiência 

intelectual inclusa no ensino da rede regular, diagnosticada com um funcionamento 

intelectual abaixo da média, QI-45 e com limitações em algumas áreas das 

habilidades adaptativas, como autonomia, autodirecionamento e nas habilidades 

para comunicação, “cronologicamente Ana tem 15 anos, mais sua idade mental não 

condiz com a cronológica, tendo um atraso de 9 a 10 anos, portanto, a aluna realiza 

sem dificuldade as Atividades da Vida Diária (AVD) a aluna é independente, 

amarrando os sapatos, sabe se vestir, se alimentar e se arrumar sozinha”7, o que 

justifica sua demonstração de pouco interesse em usar toda a folha de papel, e em 

usar somente o lápis de escrever, sem ter iniciativa em pegar outros materiais, 

                                                 
7 Fonte: Avaliação psicológica realizada pela psicóloga da escola que a aluna frequentava em maio de 
2012. 
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somente o fez quando os outros materiais foram oferecidos a ela especificamente, 

como um incentivo. Em seu exercício (Figura 22) a aluna desenhou bastante pontos 

aleatoriamente com canetinhas, iniciou desenhando em apenas um espaço pequeno 

da folha, e no decorrer da atividade foi incentivada a explorar mais seu suporte e 

sozinha ela fez pequenas sequências de pontos e círculos iguais. 

Os resultados observados durante e depois da execução da atividade foram 

coerentes com a explicação, como mostram as imagens acima (Figuras 19, 20, 21 e 

22), demonstrando que o objetivo da atividade, a produção de exercícios utilizando o 

elemento estudado, o ponto, foi alcançado.  

Os alunos também compreenderam que através de exercícios e práticas são 

capazes de criar suas próprias produções, como uma manifestação imaginativa, 

comunicativa e cultural de seus criadores, construindo novas formas a partir cultura, 

vindas do emocional e do cognitivo, visando o desenvolvimento expressivo e 

autoidentificação a partir de suas próprias experiências pessoais, a aluna “B” 

acrescenta que “aprendeu que pode fazer desenhos usando só bolinhas e 

pontinhos”8.  

Não houve dificuldade em se relacionar com a turma, durante a realização 

dessa atividade, a turma conversava e produzia, eufóricos pela disposição de 

diversos materiais, trocando-os sempre que possível, de maneira a usar tudo o que 

tinha sido ofertado, mostrando o interesse dos alunos em usar materiais 

diversificados, instigando a curiosidade, também nesses relatos dos alunos é 

possível observar que eles buscaram usar os materiais que eram novidade, aquele 

que até então só viam outras pessoas usarem. 

Esta atividade foi realizada da mesma maneira com a Ana, sendo que em 

diversos momentos foi necessário ficar ao lado dela e explicando novamente. A 

maior dificuldade encontrada foi na comunicação, pois ela não conversava e 

tampouco questionava, ou solicitava ajuda, realizou sua atividade silenciosa, e na 

limitação de autonomia, onde a aluna não apresentava iniciativa de trocar os 

materiais ou usar o espaço do suporte que lhe era oferecido, até que alguém a 

mandasse fazer. 

Embora a aluna recebesse uma atenção especial minha, sua produção foi 

                                                 
8 Fonte: Diário de bordo desenvolvido durante os estágios de observação e docência da turma do 5° 
ano, 2012/2. Contem as descrições das aulas, avaliações das atividades desenvolvidas pelos alunos, 
relatos de alguns alunos e considerações pessoais referente as atividades. 
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condizente com a atividade proposta. Para Reily (2001, p. 266): “o papel do educador 

é o de selecionar caminhos e desenhar ambientes propícios nos quais as crianças 

sejam encorajadas a desenvolver suas habilidades, em vez de serem punidas por 

seus déficits.”  

É por isso que o professor deve ter como uma de suas funções, possibilitar 

aos alunos, com ou sem deficiência, a oportunidade de experimentação na 

diversidade da linguagem visual, pintura, colagem, escultura, fotografia, e também 

proporcionar o manuseio de diferentes materiais, suportes e técnicas, valorizando as 

formas de expressão; instigando seu aluno a pesquisa e articulação daquilo que se 

aprende em arte na escola, propor aos alunos que através de exercícios e praticas 

eles tem a capacidade de produzir trabalhos bons e significativos. 

Durante as aulas com a aluna Ana (15), suas limitações foram levadas em 

consideração, porém em diversos momentos ela foi incentivada a realizar suas 

atividades, a buscar novas oportunidades de desenvolvê-la e a experimentar o novo, 

respeitando suas limitações e seus gostos, ela foi incentivada a realizar a atividade, 

porém a realizou até o momento em que quis, como todos os outros alunos da 

turma. 

Caminhando pela sala, observado as produções dos alunos, alguns 

exageraram no uso das canetinhas, esquecendo-se da regra de cuidado com o 

papel frágil o rasgando-o, porém outros tomaram o cuidado de planejar sua 

produção antes de passar a canetinha permanente, fazendo tudo a lápis primeiro, 

como tinham sido orientados para proceder neste exercício, isso ocorreu porque os 

materiais levados para a realização desta atividade são pouco usados em sala de 

aula pelos alunos e a pressa para trocarem de materiais para poderem usar todos os 

que estavam disponíveis, ocasionou no descuido com a atividade, tornando 

prioridade a variação dos materiais e não a execução e o cuidado com a atividade. 

O segundo conteúdo da pesquisa, a linha, segundo elemento da linguagem 

visual, foi trabalhado inicialmente da mesma maneira da atividade anterior, 

demonstração em slides e em desenhos no quadro branco, das variações das 

linhas, linha reta, curva, sinuosa e quebrada, linha reta horizontal, vertical e diagonal, 

espessura da linha e os artistas como, Kandinsky, Mondrian e após as atividades 

Miró, onde há o predomínio deste elemento em suas obras, pois segundo o PCN de 

Artes “Criar e perceber formas visuais implica trabalhar frequentemente com as 

relações entre os elementos que as compõem, tais como ponto, linha, plano, cor, luz, 
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movimentos e ritmo” (BRASIL, 1997, p. 61). 

 
Figura 23 – Exercício da Aluna Ana (15), atividade pontos e pontilhismo no 

guardanapo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
 
 

 Para realizar esta atividade os alunos usaram recursos da tecnologia, como 

computadores e pesquisas na internet, no software Paint e com os olhos fechados 

eles foram desenhando os tipos de linhas citados e parando de desenhar, sem abrir 

os olhos, ao pronunciamento de novo tipo de linha, desenhando então o novo tipo 

citado (Figura 23). Esta metodologia foi adotada para que os alunos pudessem 

lembrar e relacionar o nome da linha com a qual deveriam desenhar. 

 
Figura 24 – Exercício da Aluna “A” (10), atividade linhas no computador 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
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Na atividade da aluna “A” (10), (Figura 24), ela ainda usou figurativo em seu 

trabalho desenhando letras, alegando que “fez assim porque não conseguiria fazer o 

abstrato”, porém é possível observar a tentativa em buscar o figurativo em meio ao 

abstrato. 

 

Figura 25 – Exercício da Aluna “B” (10), atividade linhas no computador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

 Nesta atividade a aluna “B” (10), (Figura 25), não usou todas as linhas 

estudadas e citadas, faltou a linha sinuosa, e ao buscar o figurativo em meio ao 

abstrato há uma predominância de triângulos formados por diversas linhas próximas 

e também por linhas que se cruzam. 

 

Figura 26 – Exercício do Aluno “C” (10), atividade linhas no computador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
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A atividade realizada pelo aluno “C” (10), (Figura 26), é a que mais condiz 

com o objetivo do exercício, encontrar formas figurativas em meio ao abstrato, 

segundo ele, “em seu desenho há um avião, um elefante, um peixe e um tubarão”.9 

 

Figura 27 – Exercício da Aluna Ana (15), atividade linhas no computador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
 

Dada a explicação à turma, a aluna Ana realizou a sua produção (Figura 27), 

sem demonstrar dificuldades, nem mesmo para ligar o computador, demonstrou-se 

timidamente com o uso de cores, iniciando com a cor preta, e alterando o uso das 

cores quando novamente foi incentivada. Porém desta vez, a intervenção não foi 

feita especificamente para ela, como ocorreu na atividade anterior, foi feita de 

maneira geral, enquanto caminhava pela sala observando as produções dos alunos, 

e falando em voz alta para que a turma ouvisse e se apropriasse da sugestão de que 

poderiam usar quantas cores quisessem. Isto foi feito assim para possibilitar espaço 

à Ana para que ela tivesse autonomia em mudar as cores caso desejasse, e não 

houve uma intervenção direta em sua produção. Em seu trabalho predominou o uso 

da cor preta e vermelha e quase não se percebe se ela usou todos os tipos de linhas 

que foram ditados. 

Apos a conclusão desta atividade, os alunos deveriam pesquisar na internet 

imagens das obras do artista Joan Miró, artista que usa linhas, cores e formas, 

revelando imagens escondidas nas formas já criadas, ou escondendo as imagens 

                                                 
9 Fonte: Diário de bordo desenvolvido durante os estágios de observação e docência da turma do 5° 
ano. Contem as descrições das aulas, avaliações das atividades desenvolvidas pelos alunos, relatos 
de alguns alunos e considerações pessoais referente as atividades. 
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em meio às cores e linhas, mesclando o formalismo e o esquematismo na 

representação pictórica. Os alunos deveriam observar as imagens para perceber as 

formas figurativas que se encontravam nas obras de Miró. 

Depois da observação e da pesquisa, os alunos deveriam escolher a imagem 

de uma obra do artista, a que mais gostasse, ou a que mais lhe chamou a atenção e 

que mais se identificasse com a sua produção realizada no computador, salvá-la, 

com o objetivo de comparar as imagens e estimular a imaginação tanto na produção 

própria, quanto na leitura da imagem do artista. Essa observação significa 

essencialmente conhecer, perceber pela visão, referenciando suas vivências e 

também como um exercício para construção perceptivas dos elementos utilizados 

pelo artista e por si mesmo 

No decorrer dessas duas atividades, a turma raramente se manifestou em 

relação as atividades a serem realizadas pela aluna inclusa, não significa que ela 

não tenha amigos e amigas, pois ela interage mais com seus colegas do que com a 

professora, para exemplificar, consideremos a avaliação da psicóloga onde é 

diagnosticado o comprometimento da habilidade social, que retrai a aluna em meio a 

pessoas e a espaços físicos novos10. 

Para referenciar esta prática com alunos com deficiência, consideramos a 

situação em que Reily (2001), em sua experiência como professora de artes com o 

aluno Frederico, um jovem artista com múltiplas deficiências, que possuía uma 

aptidão para pintura e desenho. Ela, como professora, disponibilizava diversas 

linguagens artísticas, como a pintura, desenho, colagem e gravura, objetivando o 

enriquecimento do repertório temático, o aprendimento e o aperfeiçoamento das 

técnicas novas e das que seu aluno já conhecia, como consequência o aluno 

Frederico foi se tornando mais sociável, e permitindo a aproximação de seus 

colegas para verem suas produções. Corroborando com essas informações, 

consideramos o trabalho realizado com a aluna Ana, pois embora a mesma não 

tenha tomado iniciativa em muitas atividades, a medida que as mesmas eram 

realizadas a aluna foi se desenvolvendo e ao fim apresentou resultado semelhante à 

de seus colegas. 

Reily (2001) enfatiza também o apoio e a valorização da família, que fornecia 

materiais de boa qualidade, para que o aluno continuasse produzindo em casa. “A 

                                                 
10 Fonte: Avaliação psicológica realizada em maio de 2012, pela psicóloga da escola que a aluna 
frequentava. 
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mãe pretende enquadrar todos os trabalhos que guardou para expô-los em uma 

parede de sua sala” (REILY, 2001, p. 174), ou seja, havia uma valorização no 

trabalho desenvolvido pelo aluno, isto serve como estímulo para que a produção não 

cesse.  

De acordo com relatórios sociais da aluna Ana, sua família às vezes a 

negligenciava, pois a aluna deveria frequentar a escola regular três dias por semana 

e dois deveria ir até a APAE, isso não ocorria com frequência já que a mãe da 

menina tinha dificuldade de locomoção devido a um tumor que teve no cérebro e a 

menina por vezes ficava por conta de outras pessoas, como tias e vizinhos, 

dificultando ainda mais o desenvolvimento desta aluna, privando-a da convivência 

com outras pessoas e do desenvolvimento nas aulas de artes, pois, segundo o 

relatório do parecer pedagógico das professoras da APAE, a aluna não tinha 

avaliação em artes, por não frequentar as aulas, mas, se tratando da equipe 

multidisciplinar os relatórios demonstram que a aluna era assídua. 

Para Reily (2001, p. 266): “Consideramos que a atividade artística deve ser 

parte integrante do currículo do ensino especial, oferecida a todos, 

independentemente da identificação de algum ‘talento’.” Portanto, de acordo com o 

que foi exposto, um dos papeis do professor é viabilizar através de uma prática 

pedagógica consistente, o aprendizado de todos aqueles que buscam por uma 

possibilidade de aprender, e que para a efetivação deste processo de inclusão 

escolar de qualidade há a prioridade no desenvolvimento de novas atitudes 

profissionais e práticas pedagógicas que possibilitem o aprendizado significativo de 

todos os alunos e os objetos concretos por ser um meio facilitador da cultura visual 

estimulam a imaginação e o aprendizado, constando que se a prática pedagógica for 

planejada e estruturada, os alunos com deficiência intelectual podem fazer as 

mesmas atividades propostas aos demais alunos, valorizando seu próprio processo 

expressivo. 

 

5.2 SENSIBILIZAÇÃO 

 

O ensino da arte necessita de formação e informação em sua construção e, 

ao mesmo tempo, precisa de um leitor/observador sensível a ela, capaz de aprender 

os sentidos manifestados em arte, assim, ela, como experiência sensorial e criativa, 

pode estabelecer um processo de interação com o meio em que o indivíduo se 
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encontra, ampliando a construção visual para ter um repertorio de imagens 

significativas para o aluno. 

Em determinados momentos da pesquisa, antes da atividade dos pontos e 

pontilhismo no guardanapo e da atividade das linhas no computador, os alunos 

passaram por períodos de reflexão, em relação as imagens das obras dos artistas 

trabalhos, Miró e Kandinsky, e também em relação a sua própria produção. 

O primeiro momento de sensibilização ocorreu após a observação da 

representação projetada da obra Vários Círculos (Kandinsky – 1926) (Figura 18), 

onde cada aluno foi convidado a abaixar a cabeça na mesa, com os olhos fechados 

e imaginar o espaço que teriam a sua frente, a folha de papel guardanapo, e o que 

gostariam de usar para desenhar nela. Enquanto os alunos estavam nesta posição a 

professora caminhava pela sala explicando como seria a atividade, falando sobre as 

características estudadas inicialmente dos pontos, como o tamanho, localização no 

espaço, ao acaso, em sequência, intercalados e a luz e sombra com a justaposição 

e afastamento dos pontos. 

Este momento de reflexão proposta aos alunos tinha como objetivo acalmá-

los, pois se agitaram ao ver os materiais que usariam, canetinhas, tinta dimensional 

e pincel atômico, também para concentrá-los na atividade que teriam de fazer, e 

para que planejassem mentalmente como realizariam a atividade. Positivamente, os 

alunos participaram de olhos fechados e se concentraram, porém durante a 

realização da atividade no papel guardanapo, alguns exageraram no uso dos 

materiais e rasuraram a folha, necessitando de outras. 

Outro momento igual a este foi durante a atividade das linhas no computador 

(Figura 28) em que novamente os alunos fecharam seus olhos e desenhavam com o 

mouse a medida que a professora orientava a todos em voz alta, qual era o tipo de 

linha que deveriam usar naquele momento. Quando são realizados esses processos 

de sensibilização para elaborar, organizar e construir suas produções, são ligadas 

aos processos do intelecto e intuitivos, os alunos tornam-se pesquisadores de seu 

objeto de arte, pois, tem com ele os instrumentos para realizar seus exercícios em 

arte, a imaginação e o suporte. “[…] a aprendizagem dos conteúdos da linguagem 

da arte através de projetos em ação deve ser conduzida também em torno do saber 

fazer e do saber compreender sua própria produção e a dos demais” […] 

(PICOSQUE; GUERRA; MARTINS, 1998, p. 166). 
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Figura 28 – Exercício desenho cego linhas no computador, turma do 5° ano 

Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
 
 

Há a necessidade do professor de Arte ter conhecimentos teóricos acerca das 

teorias da Arte-Educação, no sentido de desenvolver ideias a partir de prioridades 

relacionadas aos objetivos e métodos. Ainda, na opinião da autora citada, o ensino 

da Arte não possibilita que todas as crianças venham a ser produtoras, mas a 

maioria pode se tornar observadora efetiva, pois o objeto de Arte age sobre quem a 

observa, possibilitando que os indivíduos coloquem sentimentos e ideias em ordem. 

Esse processo de interpretação mobiliza o potencial criativo da mesma maneira que 

o processo de produzi-las. 

A participação da Ana (15), nessas atividades, realizou da mesma maneira 

que com os demais colegas. Ela fechou seus olhos, sem demonstrar receio ou 

reclamação, fato que não ocorreu com alguns colegas, pois os mesmos reclamaram 

em fazer uma atividade de olhos fechados, “Profª, por que fechar os olhos? Vai que 

alguém faz uma sacanagem” e outros ficaram espiando para ver e se todos 

realmente estavam seguindo as orientações da professora. Ana (15), seguiu os 

passos que foram citados em voz alta, alterando o tipo de linha conforme solicitado, 

nem sempre a linha desenhada coincidia com a que estava sendo falada. Ao fim 

abriu os olhos quando solicitado e pintou os desenhos que se formaram quando 

disse poderiam usar as cores que quisessem e que mais gostassem, “mais do que a 

quantidade de materiais, é preciso oferecer ricas oportunidades de aprendizagem. 

Para isso, é preciso selecionar os meios mais acessíveis à realidade, inventar 
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possibilidades para os materiais existentes […] (PICOSQUE; GUERRA; MARTINS, 

1998, p. 145). 

O segundo conteúdo da pesquisa, a linha, o segundo elemento da linguagem 

visual, foi inicialmente trabalhado de forma lúdica, fazendo uso de um rolo de linha 

para bordado, que ao ser desenrolado pelos alunos explicava o nascimento da linha 

através da movimentação do ponto (Figura 29).  

Esta atividade se desenvolveu com os alunos em pé, próximos as suas 

carteiras, onde o rolo de linha passou pelas mãos de todos os alunos, ao fim de uma 

fila, os alunos foram questionados qual era o tipo de linha que o trajeto do ponto 

havia formado, “a linha reta professora” – respondeu um aluno, ao mudar a direção 

para alcançar a outra fileira de aluno, a linha é a quebrada. “Né professora” – 

respondeu outra aluna, ao passar por todos os alunos sentados nas fileiras das 

laterais, da frente e do fundo, a linha formou um círculo, revelando a linha curva, e 

este emaranhado de linha foi se desenhando pela sala, onde cada aluno se tornou 

um ponto de ligação de uma linha na outra para formar o desenho, nesta atividade 

todos os alunos respondiam verbalmente o tipo de linha que estava se formando. 

 

Figura 29 – Exercício surgimento das linhas através do movimento do ponto, 

turma do 5° ano Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
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O exercício do pensamento da arte se torna possível através de forma e da 
matéria. Ideias já nascem carregadas de outras ideias – imagens – 
sonoridades – gestualidade – palavras significativas, nossas e de outros, e 
das instituições estéticas oferecidas por nós (PICOSQUE; GUERRA; 
MARTINS, 1998, p. 161). 

As atividades realizadas ludicamente, sensibilizam e proporcionam aos alunos 

relacionar objetos do seu cotidiano com formas encontradas na composição 

artística, temas presentes na história instigando a reflexão de sua própria história, 

complementando e referenciando o que foi estudado e com os alunos com 

deficiência intelectual, o processo pedagógico do ensino de Arte, em conjunto com 

os elementos básicos das diferentes linguagens das artes visuais, podem ser 

apropriados pelos alunos por meio das atividades lúdicas, possibilitam a 

compreensão e o estabelecimento de interrelações com os signos presentes nas 

diferentes manifestações e representações artísticas. Completando esta ideia:  

Para os alunos com necessidades educacionais especiais, nas classes de 
Ensino de Arte, pensa-se que os materiais devem ser adaptados de acordo 
com a necessidade de cada um. Esta tarefa poderá ser abordada de forma 
lúdica, pois através da arte a criança, poderá trabalhar todos os sentidos 
(FONSECA DA SILVA, SANTOS, MOREIRA, 2011, p. 05). 

Com a apropriação do lúdico e o uso de materiais alternativos para esta 

pratica, há a possibilidade de estimular a aprendizagem artística das crianças com 

deficiência fazendo uso da imaginação, estimulando a criatividade dos 

pensamentos, e a busca de maneiras de ensinar arte para todas as crianças na atual 

situação do ensino regular e serve como estimulo as práticas de pesquisa 

investigativa, por parte dos professores nas salas de aula, como modos de inovar e 

encontrar soluções para que esta pratica de ensino inclusivo aconteça.  

Desta maneira, como substrato da criatividade do pensamento divergente, 
encontra-se a imaginação. Através deste conceito pode-se englobar as 
diversas considerações acerca dos processos envolvidos no ato de criar. A 
imaginação diz respeito à articulação dos sentimentos, à sua transformação 
em imagens e ao encontro de símbolos que expressem esses processos e 
resultados (DUARTE JR, 1994, p. 98). 

Dentre as atividades realizadas com esta turma do 5° ano, as que envolveram 

toda a turma coletivamente foram as atividades direcionadas a sensibilização e ao 

lúdico, para Dorfles (apud PICOSQUE; GUERRA; MARTINS, 1998, p.128) “toda a 

nossa capacidade significativa, comunicativa e fruitiva é baseada em experiências 

vividas – por nós ou por outros antes de nós, mas de qualquer modo, feitas nossas”.  
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Todos os alunos presentes na sala participaram, fecharam os olhos quando 

necessário, passaram o rolo de linha, quando foi aludido. Nesses momentos de 

“brincadeiras sérias” os alunos demonstraram maior interesse em realizar as 

atividades, pois todos levantaram das cadeiras e participaram. 

A aluna Ana (15), participou de todas elas e, ao contrário das atividades 

realizadas nas folhas de papel e no computador, ela não precisou ser convidada 

outras vezes, participou igualmente como os demais colegas, e ao final da atividade 

do rolo de linha, ela já estava dizendo os nomes das linhas que se formavam junto 

como os colegas. Isso valoriza o trabalho do aluno com deficiência, pois ela foi 

participando ativamente da atividade, sendo parte do conjunto, e sem ela faltaria um 

ponto para segurar a linha na sala de aula, sendo este um dos momentos em que 

mais a palavra inclusão aduz seu significado. 

 

5.3 DESENHO DE OBSERVAÇÃO 

 

Desenhar pode ser um meio de liberar o potencial criativo, processando a 

informação visual, como uma habilidade que pode ser aprendida, através da prática 

e de exercícios. A capacidade de desenhar se interliga com a capacidade de ver, a 

percepção dos contornos, dos espaços, os espaços negativos, da perspectiva e da 

proporção, a percepção da luz e sombra e do objeto como um todo e o que ele 

representa, são razões para se ensinar o desenho de observação, por que desenhar 

de observação é uma maneira de controlar o nosso sistema de símbolos adquiridos 

durante a infância que muitas vezes impedem a observação. 

Durantes as aulas de desenho de observação, as atividades foram separadas 

de acordo com algumas formas geométricas, cones, cilindros, esferas e cubos, 

salientando a luz e sombra feita com o uso de linhas, hachuras, sobrepondo-as e 

direcionando-as de acordo com a forma do objeto. Esta forma de luz e sombra foi 

escolhida, pois as hachuras são linhas, portanto, estão inseridas no tema da 

abordagem dos elementos da linguagem visual, se as utilizarmos como hachuras 

teremos um grande preenchedor de espaço, criando a ilusão de volume, e de 

movimento. 

Nos primeiros encontros em que se trabalhou o desenho de observação os 

alunos foram indagados em relação a seus conhecimentos prévios sobre desenho 

de observação, de todos os alunos, quatro já haviam feitos desenhos de observação 
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fora da escola em cursos de desenhos particulares ou em projetos municipais da 

cidade de Fraiburgo - SC, mas segundo a Aluna “A” “Nunca aprendemos a fazer luz 

e sombra com linhas, só com o papel toalha”.  

A cada novo encontro, durante as aulas de artes, na escola de ensino 

fundamental, com a turma do 5° ano para realização das atividades, os alunos 

observavam novos objetos, caixas de papel, um dado, rolos de barbante, cones de 

sinalização de trânsito, copos de vidro, latas de achocolatado e spray, bolas de tênis, 

basquete e futsal, cada um representando sua forma geométrica, cubos, cones, 

cilindro e esfera, respectivamente. 

Os objetos foram colocados em uma mesa a frente da turma de modo que 

todos conseguissem ver, os objetos listados foram separados por formas 

geométricas, a primeira a ser trabalhada foi o cilindro. Esses objetos foram 

colocados sobrepostos, envolvendo a proporção, ou seja, a relação entre os 

tamanhos e para que houvesse um contraste mais significativo em relação a luz e 

sombra, os objetos a frente receberiam mais luz e os que estariam atrás mais 

sombra, já que esta era a técnica que enfatizaria a linha, elemento estudado neste 

período. 

 

Figura 30 – Exercício desenho de observação, turma do 5° ano Ensino 

Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

A cada nova forma observada e desenhada, os alunos deveriam buscar o tipo 

de linha, curva, sinuosa, reta, quebrada que mais fosse coerente com o objeto 

observado, mostrando que as linhas dão forma e também volume ao que se 

colocamos no bidimensional do papel. No decorrer dos exercícios de desenhos de 
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observação, os alunos foram instigados a observar antes de começar a desenhar 

(Figura 30). O objetivo era que percebessem as variações de tamanho dos objetos, 

a luz projetada artificialmente pela lâmpada e naturalmente pela janela e a sombra 

produzida pelos objetos uns nos outros e em relação ao suporte. 

Nos primeiros exercícios o auxílio foi fundamental, porque muitos não haviam 

desenhado de observação, então foi preciso explicar e ajudar e ensinar o olhar, 

questionando os alunos sobre o que eles estavam vendo, se viam os três objetos 

inteiros. A Aluna “A” disse “não vejo a lata de Nescau porque o pote de creme está 

na frente”, então foi dito pela professora que eles deveriam desenhar somente o que 

viam, e que isto era sobreposição. Também foi necessário o auxílio da professora 

durante as primeiras atividades de luz e sombra com hachuras, principalmente na 

identificação das linhas a serem usadas para cada objeto, sendo que todos deveriam 

observar o formato do objeto. 

Nessa perspectiva, uma aprendizagem em arte só é significativa quando o 
objeto de conhecimento é a própria arte, levando o aprendiz a saber 
manejar e conhecer a gramática especifica de cada linguagem que adquire 
corporalidade por meio de diferentes recursos, técnicas e instrumentos que 
lhe são peculiares (PICOSQUE; GUERRA; MARTINS, 1998, p. 131. Grifos 
das autoras) 

Nesta atividade de desenho de observação, houve dificuldade por parte da 

maioria dos alunos em relacionar o desenho e o espaço que tinham para fazê-lo, 

porque como eles mesmos falaram que até então não tinham desenhado de 

observação, e neste trabalho deveriam desenhar e ocupar o espaço na folha de 

papel, porque se variássemos o tamanho do suporte precisariam desenhar de 

acordo com o tamanho. 

Para exemplificar essa prática, foram mostradas as letras que a professora 

havia escrito no quadro branco, demonstrando que aquele tamanho estava 

proporcional ao quadro branco para que todos pudessem ver e para que coubesse 

tudo que a professora fosse escrever, abaixo foram escritas as mesmas palavras da 

professora, no mesmo quadro branco, porém em tamanho reduzido, de maneira a 

dificultar a leitura, então houve a explicação de que o espaço no suporte, está ali 

para ser desenhado e usado. 
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Figura 31 – Exercício desenho de observação cilindro, Aluna “A” (10), turma do 

5° ano Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

A aluna “A” (10), é uma menina que reside no centro da cidade, 

economicamente Média classe média11, se desloca à escola de carro, às vezes 

com a mãe, outras vezes com as colegas de classe. Já dominava a técnica do 

desenho de observação, pois frequentava aulas particulares de desenho. Seu 

desenho esta organizado, objetos proporcionais entre eles e em relação ao espaço 

da folha (Figura 31). 

 
Figura 32 – Exercício desenho de observação cilindro, Aluno “C” (10), turma 

do 5° ano Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

                                                 
11 Fonte: Grupos De Renda Da População, Classificação Do Governo (SAE), Novo Critério A Ser Adotado Pela 

Abep Em 2014. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2013/08/veja-diferencas-
entre-conceitos-que-definem-classes-sociais-no-brasil.html> Acesso em: 02 Nov. 2014. 
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O Aluno “C” (10), reside no interior da cidade de Fraiburgo e se desloca até a 

escola em ônibus, é um aluno que falta com frequência, porém quando está em sala 

de aula se dedica ao que está fazendo. Em seu desenho é possível perceber que 

tem noção de proporção, tanto dos objetos, quanto do espaço do suporte (Figura 

32). 

Quanto a luz e sombra, desconsiderou que objetos em frente fazem sombra 

aos que estão atrás. Ele acrescenta: “gosto de desenhar, mais não tenho lápis e 

coisas pra desenhar em casa por que os meus irmãozinhos pegam, então não dá de 

desenhar nada em casa. E falto a vezes por que perco o ônibus pra vir pra escola”.  

 

Figura 33 – Exercício desenho de observação cilindro, Aluna “B” (10), turma do 

5° ano Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

A aluna “B” (10), é uma aluna que demonstra gostar de desenhar (Figura 33), 

pois durante as demais atividades ela pouco se concentrava, conversando bastante 

com os colegas e se distraia com qualquer coisa. Realizando os desenhos de 

observação, nota-se a concentração que reflete no resultado, sobre esta atividade a 

aluna acrescenta “Nunca tinha aprendido a desenhar de observação, mais gostei de 

olhar as coisas e ver que consigo desenhar e que aprendi a fazer umas coisas ficar 

na frente das outras no desenho”. 
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Figura 34 – Exercício desenho de observação cilindro, Ana (15), turma do 5° 

ano Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
 
 

A aluna Ana tem dificuldades em reconhecer e discriminar as formas 

geométricas, e tem limitações em sua orientação espacial, ou seja, limitações na 

capacidade que o indivíduo tem de se situar e se orientar em determinado espaço, 

com dificuldades em noções de volume, tamanhos, formas, sua limitação está no 

intelecto, afetando algumas áreas das habilidades adaptativas12.  

Em relação ao seu desenho (Figura 34), é possível perceber a semelhança 

com os objetos observados, os cilindros, os objetos não foram desenhados 

sobrepostos, como estavam na mesa, mais sim um do lado do outro, porém a luz e 

sombra está feita ao contrário dos raios de sol, e há uma curvatura nas linhas 

utilizadas, ou seja, a essência da atividade foi realizada pela aluna e ela percebeu 

que os objetos não tinham os mesmos tamanhos, demonstrando sua percepção e 

observação. De acordo com Reily (2001, p.141): “os desenhos realizados pelos 

deficientes mentais, atualmente denominados Deficientes Intelectuais, 

frequentemente assinala a correlação entre o nível da habilidade gráfica e a idade 

mental”. 

Os segundos objetos a serem observados foram os rolos de barbante e o 

cone de sinalização de trânsito, representando os cones. Como o foco da 

observação eram as formas geométricas e a luz e sombra com hachuras, não foi 

                                                 
12 Fonte: Avaliação psicológica realizada em maio de 2012, pela psicóloga da escola que a aluna 
frequentava. 
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cobrado dos alunos que detalhassem os objetos na representação, mas foi cobrado 

que usassem e identificassem o tipo de linha que tivesse o mesmo formato do 

objeto. 

 

Figura 35 – Exercício desenho de observação cone, Aluna “A” (10), turma do 5° 

ano Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
 

A aluna “A” (10), desenhou sua produção da observação dos cones (Figura 

35), sem encontrar problemas e com rapidez, “esse é fácil de desenhar professora!”, 

porém na luz e sombra se atrapalhou um pouco inicialmente, como boa parte dos 

colegas, e não sabia qual eram as linhas para este objeto, comparando-o com uma 

pirâmide. Cada aluno desenhou de uma maneira, pois ninguém estava tendo a 

mesma visão, porém os objetos foram cuidadosamente postos a frente de maneira 

que eles ficassem sobrepostos para todos os alunos. Foi feito desta maneira para 

que houvesse a luz e sobra de um objeto no outro, e não apenas a luz e sombra do 

ambiente nos objetos. 
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Figura 36 – Exercício desenho de observação cone, Aluna “B” (10), turma do 5° 

ano Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
 

A aluna “B” (10), também não encontrou dificuldades em realizar a 

observação dos cones (Figura 36), terminando a observação já iniciou a luz e 

sombra com hachuras, sua dificuldade foi em definir qual linha deveria ser usada 

para os cones, iniciando sua atividade com as linhas retas, ela falou: “os cones 

parecem com pirâmides, por isso usei a linha reta”. 

 

Figura 37 – Exercício desenho de observação cone, Aluno “C” (10), turma do 

5° ano Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
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O aluno “C” (10), (Figura 37), também concluiu sua atividade com êxito, 

identificando a luz e sombra que há entre os objetos e disse à aluna “B”: “o cone é 

igual ao cilindro, só que embaixo é maior, então é linha curva igual que usa”.  

 

Figura 38 – Exercício desenho de observação esfera, Aluna Ana (15), turma do 

5° ano Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
 

 
A aluna Ana, representou os cones em seu caderno de uma maneira 

semelhante aos objetos observados, é possível perceber que são cones em seu 

desenho (Figura 38).  

Novamente aparece a dificuldade espacial, pois o desenho está pequeno em 

relação à folha, na luz e sombra com hachuras ainda é possível observar a curvatura 

dos objetos, demonstrando que a aluna estava realizando sua atividade condizente 

com o objeto dela. 
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Figura 39 – Exercício desenho de observação esfera, Aluna “A” (10), turma do 

5° ano Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
 

 

 As esferas foram os próximos a serem observados, uma bola de tênis, uma 

de futsal e uma de basquete. Desenhando somente as formas e a luz e sombra com 

linhas. A Aluna “A”  (10) realizou sua observação sem dificuldades (Figura 39), como 

já havia compreendido como fazer a luz e sombra, terminou a observação e já 

iniciou a luz e sombra, usando as linhas curvas, e acrescenta: “com essas linhas 

parece que os círculos estão saindo da folha, se olha de longe”. 

 
Figura 40 – Exercício desenho de observação esfera, Aluna B (10), turma do 5° 

ano Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
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Segundo a Aluna “B” (10), (Figura 40): “os círculos foram os mais fáceis de 

fazer, e parecem que estão saindo da folha do caderno quando a gente faz as linhas 

curvas”.  

 

Figura 41 – Exercício desenho de observação esfera, Aluno C (10), turma do 5° 

ano Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
 

 
Para o aluno “C” (10) esta também foi a melhor atividade (Figura 41): “estas 

bolas ficam bem legais feitas desse jeito, foi o melhor que fizemos de todos”.  

 
Figura 42– Exercício desenho de observação esfera, Aluna Ana (15), turma do 

5° ano Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
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Na produção de Ana (Figura 42) as características são semelhantes às 

produções anteriores, em relação a posição dos objetos, embora ela tenha recebido 

ajuda para observar o que estava na frente e o que estava atrás, seguia desenhando 

desta maneira. Necessitou de auxílio para encontrar as linhas para fazer a luz e 

sombra e neste trabalho observou a sombra que os objetos fizeram na mesa, 

representando-a.  

De fato, nenhum dos alunos referências deste trabalho tiveram dificuldades 

em realizar a observação das esferas, e já haviam compreendido a maneira de 

identificar as linhas a serem usadas para fazer as hachuras, como é possível 

observar nas Figuras 39, 40, 41 e 42 e nas declarações dos alunos. 

De todos os trabalhos com desenhos de observação, o que mais causou 

tumulto na aula foram as observações do cubo, ao devido ao aprendizado de uma 

nova maneira de se desenhá-lo através da perspectiva do Y, pois os alunos 

mostraram que sabiam desenhar um cubo de maneira estereotipada: “Professora eu 

já sei desenhar um cubo, é só fazer dois quadrados e ligar os cantos”. Antes da 

observação, os alunos acompanharam no quadro branco a explicação e 

demonstração de como se fazia vários cubos usando a perspectiva do Y.  

 

Figura 43 – Exercício desenho de observação cubo, Aluna Ana (15), turma do 

5° ano Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
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Como é possível observar na Figura 43, Ana (15) não concluiu seu desenho e 

quando questionada sobre porque deixá-lo incompleto, ela apenas sorria e desviava 

o olhar, e a partir daí ela não quis mais realizar esta atividade.  

 

Figura 44 – Exercício desenho de observação cubo, Aluna A (10), turma do 5° 

ano Ensino Fundamental 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
 

 

Figura 45– Exercício desenho de observação cubo, Aluna B (10), turma do 5° 

ano Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
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Os outros dois alunos “A” e “B”, realizaram e concluíram as atividades 

(Figuras 44 e 45), e nestas últimas do cubo, não necessitavam mais ajuda para 

definir as linhas, e nem para fazer a luz e sombra, os objetos que os alunos 

desenharam foram um dado de 0,40 x 0,40, e duas caixas de papel, neste dia o 

aluno “C” não foi na aula por isso não tinha a atividade. 

Esta atividade de desenho de observação foi realizada da mesma maneira 

com a todos os alunos. Ana também encontrou dificuldade em organizar o desenho 

no suporte durante as primeiras aulas, porém representava as formas geométricas 

nos desenhos coerentes com as que se estava observando.  

Ela demonstrou dificuldade em desenhar as linhas curvas, nos objetos 

cilíndricos, iniciando com linhas retas, porém com um pouco mais de atenção da 

professora, pegando na mão e fazendo o movimento da linha curva no ar e 

demonstrando em seu caderno a diferença entre as duas linhas, retas e curvas, ela 

conseguiu realizar a atividade. Não demonstrou dificuldade em usar a régua para 

fazer as linhas retas, e de sua maneira demonstrou compreender a luz e sombra 

com hachuras. Para Reily (2001, p. 139): “pessoas com deficiência mental não são 

igualmente deficientes em todas as áreas, da mesma maneira que pessoas 

consideradas inteligentes não são inteligentes em tudo”.  

O desenho de observação objetiva desenhar aquilo que se vê, cada aluno via 

os objetos de ângulos diferentes, portanto, nenhum desenho sairia igual ao outro. 

Realizar este trabalho com uma aluna com deficiência intelectual, mostrou que com 

mais atenção ela é capaz de observar e fazê-lo, mostrou também que a metodologia 

adotada, de separação dos objetos por formas geométricas, devido a repetição das 

formas, pois cada observação continha três objetos, proporcionou o 

desenvolvimento da atividade pela aluna com deficiência intelectual. A atenção e a 

dedicação com os alunos é capaz de fazer a diferença em seu aprendizado. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização do presente trabalho possibilita um melhor entendimento sobre a 

inclusão do Deficiente Intelectual, no âmbito social e educacional, tendo a 

oportunidade de articular posicionamento teórico que deram suporte para o estudo 

do mesmo. Sabe-se que a educação é um direito garantido a todos, independente 

do credo, raça ou deficiência, assegurada pela LDB lei 9394/96. 

Durante o caminho percorrido até o período da inclusão assegurada por lei, 

as pessoas com deficiência enfrentaram diversas barreiras. A história da atenção 

para pessoas com deficiência está dividida em períodos em que as práticas sociais 

com pessoas com deficiência intelectual passavam pelos interesses das classes 

dominantes de identificar e manter essas pessoas afastadas da sociedade, 

abandonadas, deixadas à própria sorte ou em instituições especializadas para que 

recebessem algum tipo de caridade. 

Somente no final do século XIX e no início do século XX é que se criaram 

instituições para abrigar as pessoas com deficiência intelectual, sem nenhum fim 

educacional. Começam a surgir as classes especiais de modo a separar essas 

pessoas do restante da sociedade, tentando evidenciar um empenho na resolução 

de problemas, como se o ensino inclusivo fosse resolvido dessa maneira. Já a última 

fase da história do ensino inclusivo é que vivemos atualmente, onde o objetivo e 

encontrar possibilidades de ensino que valorizem as diferenças, aprendam com elas 

e proporcionem a todos os alunos maneiras de aprender e construir um repertório 

significativo nas áreas do conhecimento. 

Foi possível observar que para que haja a inclusão, é necessário que o 

ambiente escolar esteja preparado e estruturado para receber este aluno com 

deficiência intelectual, de uma maneira que auxilie e proporcione ao aluno 

facilidades de ir e vir no ambiente escolar como os demais alunos. A escola regular 

deve acomodá-los dentro de uma pedagogia centrada no ensino do aluno, de modo 

a satisfazer suas necessidades. Percebe-se, também, que as escolas regulares que 

praticam a inclusão do aluno com deficiência intelectual, constituem as maneiras 

mais fáceis de combater a discriminação, além de proverem a educação efetiva da 

maioria de seus alunos frequentantes, pois visam o ensino concreto e ampliado de 

seu alunado. 

Outra questão positiva em relação a inclusão educacional, são os benefícios 
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da socialização, como habilidades de comunicação e interação, que as crianças com 

deficiência intelectual obtêm, pois, mesmo que ela não absorva o conteúdo curricular 

da educação regular, ela beneficia-se das experiências sociais vividas na escola, 

como o contato com outras crianças. A criança com deficiência intelectual, não tem 

um desenvolvimento incompleto ou insuficiente, em relação às outras crianças, seu 

desenvolvimento segue um caminho próprio, alterando-se em seu ponto de vista 

qualitativos. 

Tem-se consciência que um dos papéis da escola é viabilizar, através de uma 

prática pedagógica consistente, o ingresso de todos aqueles que buscam por uma 

possibilidade de aprendizagem, inclusive os alunos com Deficiência Intelectual. 

Porém, não é o que ocorre, ainda há dificuldade encontrada por essas pessoas, ao 

tentarem entrar e permanecer no convívio escolar, sabendo que essas dificuldades 

são geradas pela discriminação e falta de informação da sociedade em relação ao 

deficiente intelectual. 

É possível afirmar que a inclusão se concilia com a educação visada para 

todos e com um ensino especializado para o aluno, mas, em algumas instituições, 

ainda são encontradas dificuldade em implantar uma opção de inserção sem 

enfrentar um desafio ainda maior, o que recai sobre o fator humano, ou seja, uma 

implantação em que o aluno com deficiência intelectual frequente a escola e 

aprenda, e não que apenas frequente a escola por cumprimento da lei. Os recursos 

físicos e os meios materiais para a efetivação de um processo escolar de qualidade 

pedem sua prioridade ao desenvolvimento de novas atitudes e formas de interação 

na escola, exigindo mudanças no relacionamento pessoal e social na maneira de se 

efetivar os processos de ensino aprendizagem. 

De acordo com o que foi exposto, pesquisadores que se dediquem ao tema 

Arte, Educação e Inclusão, não são tão frequentes, pois as pesquisas que abordam 

o ensino inclusivo em arte apontam a inclusão social como um todo, de maneira a 

atingir um público excluído pela sociedade por conta de suas diferenças raciais, 

religiosas, de empregabilidade e tecnológica. 

Sabe-se que a disciplina de Arte apresenta características, que possibilitam 

aos alunos a ampliação do conhecimento em experiências estéticas, em momentos 

de sensibilização e criação, gerando sentido quando produzido contíguo às relações 

do seu cotidiano. Foi possível entender que a arte permite a construção do 

conhecimento respeitando as diferenças individuais, culturais e sociais dos 
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indivíduos, pois cada um expressa-se de sua maneira, e pratica sua leitura baseada 

em seus saber e em seu repertorio cultural. Como uma maneira de provocar o 

pensar e sentir refletidas nas inquietações do ser humano em ver e interpretar o 

mundo, permitindo a construção do conhecimento de forma imaginária e criativa. 

Através desse estudo obteve-se a compreensão de que a formação do 

profissional envolvido com a educação é de fundamental importância, visto como 

uma sustentação aos alunos com deficiência intelectual, já que estarão diretamente 

implicados com as mudanças, é condição necessária para que se imponham como 

resultado de uma consciência cada vez mais evoluída de educação e de 

desenvolvimento humano. É preciso que haja uma relação para que se amenizem as 

dificuldades e se encontrem os caminhos favoráveis ao pleno desenvolvimento do 

educando, tornando-se um ser ativo e participativo em sua sociedade.  

Sabe-se que o processo de alfabetização visual tem sua importância 

destacada no aprendizado e aperfeiçoamento das leituras de imagens, esse 

processo estuda os elementos da linguagem visual detalhado-os e, separadamente, 

enfatizando as características e significados de cada um. A importância do estudo 

desses elementos para o processo de inclusão de alunos com deficiência intelectual, 

se dá devido a metodologia utilizada, com apropriação do lúdico, pois para que o 

aluno com deficiência intelectual assimile o conteúdo, é necessário que a atividade 

inicie com uma tarefa mais fácil para que o aluno perceba que é capaz de executá-

la. Como, por exemplo, verbalizar sobre o surgimento do elemento visual linha 

através do trajeto que faz o ponto em um suporte e demonstrar ludicamente, com a 

participação do aluno, com um novelo de lã que, ao se desenrolar, origina a linha. Ao 

longo das atividades, os desafios impostos pelo professor podem ser aumentados, 

pois a sequência de exercícios similares aumenta a capacidade de fixação e 

concentração. 

É possível perceber a importância do planejamento das práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelas professoras de artes que trabalham com alunos com deficiência 

intelectual, de uma maneira a desenvolverem procedimentos que visem o real 

significado da arte, baseando-se em conhecimentos estéticos e artísticos e 

contextualizados associados ao ensino da arte e inclusão, que possibilite o 

aprendizado dos conteúdos da disciplina e de seus elementos constitutivos. 

Percebeu-se que a metodologia utilizada nos planejamentos das aulas, exige 

pesquisas e reflexões mais aprofundadas a respeito da melhor maneira de ensinar e 
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mediar o conhecimento em Arte, sobretudo, junto aos alunos com deficiência 

intelectual nas escolas de Ensino Regular. Considerando-se que a conduta didática 

exige análises, experimentos e exploração de objetos concretos vinculadas à 

produção artística, visando a familiarização das variadas linguagens artísticas, 

exigindo que as professoras dividissem o entendimento dos materiais utilizados e 

dos procedimentos tratados para que houvesse uma reflexão sobre a exploração 

das possibilidades de ensino da arte para alunos com deficiência intelectual e não 

que houvesse apenas alguns ajustes no contexto das atividades desenvolvidas em 

sala de aula. 

Através dessa pesquisa aprendeu-se realmente a importância da orientação e 

a direção vindo dos adultos em relação as crianças inclusas no ensino regular, pois 

proporcionam algumas atitudes positivas, tanto nas crianças com deficiência 

intelecutal, quanto nas demais, entre elas a sensibilidade, compreensão e o respeito 

com as diferenças. Outro ganho positivo em relação a inclusão educacional, são os 

benefícios que as crianças obtêm da socialização, habilidades como comunicação, 

embora uma criança com deficiência possa não ser capaz de absorver todo o 

currículo da educação regular, ela pode beneficiar-se das experiências não-

acadêmicas no ambiente escolar regular. 

Através de experiências já vivenciadas em sala de aula com alunos com 

deficiência intelectual, é possível dissuadir o estereótipo que envolve estes alunos, e 

focar no que ele é capaz de alcançar em vez de destacar aquilo que ele não 

consegue realizar. Refletir sobre as práticas pedagógicas, auxiliam na busca de 

falhas cometidas, que impossibilitaram a aprendizagem deste aluno e sobre 

maneiras de melhorar a metodologia, bem como refletir sobre o que deu certo e que 

possa ser usado ou adaptado em novas experiências. Pois também se aprende 

sobre as características que cada aluno deficiente intelectual traz consigo, alunos 

com dificuldade de concentração necessitam de um espaço que seja organizado, 

rotina, atividades lógicas e regras, sabemos que a sala de aula possui diversos 

elementos que dificultam essa concentração, como os colegas, professores e os 

materiais, então é necessário desenvolver uma prática que desenvolva a habilidade 

destes alunos em prestar a atenção, para depois iniciar o conteúdo. 

O dinamismo dos exercícios aplicados contribuiu para que a aluna tivesse 

uma participação significativa, é importante destacar que isto ocorreu no caso 

específico desta pesquisa, pois cabe lembrar que cada caso é único e que sabemos 
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da dificuldade de atingir todos os alunos tendo eles algum tipo de deficiência ou não. 

Há a possibilidade de construção de sentido no ensino da Arte para os alunos com 

deficiência intelectual, este aluno pode apenas necessitar de um tempo maior que os 

outros, para assimilar o conteúdo específico em arte, devido a isso, a conclusão 

sobre a assimilação total do conteúdo seria possível após um longo período de 

metodologias de ensino aplicadas no Ensino Fundamental. 

De maneira geral, compreendeu-se que o ensino inclusivo de pessoas com 

deficiência intelectual, é possível, embora ainda haja um longo caminho a percorrer, 

caminho de pesquisas, experiências e tentativas, pois nenhum aluno é igual ao 

outro, e como professora, entende-se que precisamos nos adequar às condições de 

ensino, pois temos como dever proporcionar aos nossos discentes maneiras de 

associar as diversas linguagens artísticas visuais, às atividades em sala de aula, de 

uma forma enriquecedora e produtiva, pois assim se tornará conhecimento adquirido 

pelos alunos. O que foi explanado neste projeto contribui para refletir sobre o ensino 

de Arte e a Inclusão, de maneira a proporcionar subsídios às professoras 

responsáveis por esta disciplina. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – ARTES 
1º ao 9º ANO 
FRAIBURGO 2013/2014 

 

5º ANO  
 
1º BIMESTRE 
• Criação e fortalecimento de uma identidade cultural regional baseada em um enfoque 
forte e esclarecedor sobre pontos da história do contestado. 
Abordar os personagens históricos importantes do Contestado (Chica Pelega, Maria Rosa, 
Caboclos, Monges etc.) 
Sugestão de atividades: Teatro, danças e declamação representando a história do 
Contestado. 
• Arte e Cultura do Contestado 
♫ Vibração sonora: (Som musical, ruído) 
♫ Digitação Notas Flauta: revisão de todas que já foram estudadas. 
♫ Repertório Flauta Doce: A ovelha de Maria 
♫ Audição: sons agradáveis e desagradáveis, audição dos animais: 
♫ Percussão corporal: Ritmo Baladafolk (acompanhar músicas) 
♫ Expressão corporal: interpretar uma música com mímica. 
♫ A voz: Aparelho fonador, a voz como instrumento musical. 
 
2º BIMESTRE  
• Arte Catarinense  
Artistas referência: Vitor Meirelles, Leandro Vitto, Hassis, Franklin Cascaes, Martinho de 
Haro, Escultores de Treze Tílias, Eli Heil etc. 
♫ Canto: música “Alecrim”. 
♫ Repertório Flauta Doce: Cai cai Balão. 
♫ Qualidades do som: Timbre, altura, sinais de intensidade. 
♫ Escala de sons: em Decibéis.  
♫ Percussão corporal: jogo entrando no Ritmo. 
♫ Silêncio: figuras e pausas. 
♫ Clave de sol: pauta, notas, linhas espaços. 
 
3º BIMESTRE  
• Desenho de Observação (Introdução a Luz e sombra) 
• Simetria e Assimetria 
• Planos 
♫ Repertório Flauta Doce: Marcha dos santos. 
♫ Divisão rítmica: proporção de valores. 
♫ Escala de Dó Maior: Digitação na flauta. 
♫ Percepção rítmica: Bambalalão. 
♫ Percepção musical: Trilhas sonoras de Games (ouvir e associar ao jogo) 
♫ Percussão com copos: Música Escatumbararibê. 
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♫ Construção de instrumentos reciclados: Tarol, tambores.  
 
4º BIMESTRE  
• Gravura (Materiais utilizados, tipos de impressão: xilogravura, litogravura, gravura em 
metal) 
Exploração dos elementos do terceiro bimestre na linguagem da gravura 
Artista referência: Goya, Lasar Segal, Goeldi 
♫ Repertório Flauta Doce: tema Capelinha de Melão. 
♫ Instrumentos de Orquestra: todas as famílias. 
♫ Posicionamento dos instrumentos da orquestra. 
♫ Hinos pátrios: Nacional, à Bandeira, da Independência. 
♫ Musica erudita: Ludwig Van Beethoven, e Heitor Villa Lobos-história em quadrinhos. 
♫ Desenho animado Musical: Pedro e o Lobo. 
 
Observação: Teatro trabalhar o ano todo, em todas as turmas, conforme critério do 

professor. 

 


