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RESUMO 

Apresentamos a articulação entre três pesquisas desenvolvidas ao longo de 2008 e 2009 no 
Grupo de Pesquisa: Educação, Arte e Inclusão. Nesse contexto, o primeiro tópico abordará 
aspectos do conhecimento humano na interação de oito crianças com os conteúdos da arte 
contemporânea. Já o segundo tópico apresenta uma análise de como as teses de doutorado 
abordam o desenvolvimento do conhecimento humano no âmbito da arte-educação, voltada 
para pessoas com necessidades educacionais especiais. Igualmente, no terceiro tópico, 
abordaremos a pesquisa relativa à construção de objetos pedagógicos para ensinar arte a 
crianças com deficiência. Concluímos apontando os principais resultados. 

Palavras- chave: Arte contemporânea. Objeto pedagógico. Inclusão. Pesquisa. 

ABSTRACT 

We present the relationship between, three search carried out during 2008 and 2009, in the 
Research Group: art education and accessibility. In this context, the first topic will address 
aspects of human knowledge, in the interaction of 8 children with the content of 
contemporary art. The second section provides an analysis of how the doctoral theses 
discuss the development of human knowledge in the art- education oriented for people with 
special educational needs. Also on the third topic we’ll discuss the research on the 
construction of educational objects to teach art to children with disabilities. We conclude 
pointing the main results. 

Keywords: Contemporary art. Object teaching. Accessibility.  Research. 

 

 

 

Introdução 

O presente artigo busca configurar a articulação entre três pesquisas desenvolvidas 

ao longo de 2008 e 2009 no Grupo de Pesquisa: Educação, Arte e Inclusão. Neste 

contexto, o primeiro tópico abordará aspectos do conhecimento humano na 

interação de oito crianças (quatro deficientes visuais e quatro videntes1) com os 

conteúdos da arte contemporânea, a partir do uso de objetos artísticos, adaptados 

de acordo com o estudo desenvolvido em pesquisa de mestrado: “As aprendizagens 

do público deficiente visual: uma experiência de diálogo com a arte contemporânea”.  
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Já o segundo tópico apresenta uma análise de como as teses de doutorado 

abordam o desenvolvimento do conhecimento humano no âmbito da arte-educação 

voltada a pessoas com necessidades educacionais especiais. O levantamento faz 

parte da pesquisa de mestrado que apresenta o tema “O Estado da Arte das Teses 

Acadêmicas que Abordam Arte e Inclusão. Um Recorte de 1998 a 2008 no Brasil”. 

No terceiro tópico, abordaremos a pesquisa relativa à construção de objetos 

pedagógicos para ensinar arte a crianças com deficiência desenvolvidas no 

Laboratório de Educação Inclusiva da UDESC. O desenvolvimento desses objetos 

pedagógicos resultou em uma metodologia própria para formação de professores de 

artes. 

1. Um olhar sobre a arte contemporânea 

Com o intuito de investigar como a arte contemporânea pode interagir e contribuir na 

inclusão das pessoas com deficiência2 tanto em salas de aula quanto em espaços 

culturais, a “Oficina de Arte: reflexões contemporâneas”3 aconteceu em uma escola 

da rede municipal de ensino, sendo caracterizada como uma atividade 

extracurricular, que teve três meses de duração, com encontros semanais de 1h30 

cada.  

Os conteúdos abordados na oficina partiram, inicialmente, da arte clássica - pinturas 

e esculturas -, para que fosse possível fazer relações entre as técnicas mais 

tradicionais e as técnicas e abordagens contemporâneas, enfatizando, porém, que 

na contemporaneidade também há pinturas e esculturas, com a ressalva de que 

neste momento as artes e as técnicas têm um leque bem mais amplo de 

possibilidades. O objetivo pedagógico deste recurso era aproximar arte 

contemporânea e vida, aproveitando de sua grande gama de obras e circuitos e, em 

particular, permitir diferentes tipos de interação. Ao propor uma abordagem voltada à 

participação tanto do público deficiente visual quanto dos participantes videntes, 

partimos de objetos familiares, presentes seja na vida dos participantes, seja nas 

obras e propostas de arte abordadas. Explorou-se o cotidiano com ready mades, 

instalações e propostas efêmeras, arte conceitual, presentes nas poéticas e na 

linguagem visual, fazendo ligações com a sociedade atual.  



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

1863 

Pode-se dizer que a educação das crianças deficientes visuais, no que diz respeito 

à formação estética no âmbito das artes plásticas, geralmente fica em segundo 

plano, além da escola e da família, também nos espaços expositivos. Por outro lado, 

acreditamos que, ao ampliar para este público a oportunidade para a fruição e o 

entendimento da arte, se cria um amplo repertório de novas experiências e vivências 

colaborando para a autorreflexão e para a reflexão acerca do outro; por 

conseguinte, da sociedade da qual fazemos parte (nós e os alunos). 

A arte contemporânea é pensada nesta pesquisa como mediadora de conhecimento 

na inclusão do público deficiente visual, por ser interativa, multissensorial, por estar 

próxima da vida e abordar questões da nossa sociedade atual. Por se tratar de um 

tema complexo e pela dificuldade de abarcar todas as possibilidades, analisamos a 

arte na atualidade pelo viés de sua proximidade com o cotidiano e sua relação de 

comunicação. A arte contemporânea, segundo Canongia (2005), apropria-se de 

meios que não são só do campo visual, mas abarcam experiências sensoriais, 

questões de distintas áreas da cultura, nos quais conexões e justaposições de 

discursos podem abordar desde o campo propriamente artístico, até um discurso 

científico, político ou religioso. 

Para Archer (2001), na contemporaneidade não há nenhum material específico que 

caracterize um objeto como obra de arte, pois “[...] a arte recente tem utilizado não 

apenas tinta, metal e pedra, mas também o ar, luz, som, palavras, pessoas, comida 

e muitas outras” (não paginado). Esta profusão de materiais e abordagens vai 

possibilitar a inclusão da pessoa com deficiência visual nesta pesquisa.  

Cauquelin (2005) aponta Marcel Duchamp e Andy Warhol como figuras-chave para 

a compreensão da arte contemporânea, pois eles anunciaram o fim do regime de 

consumo e o início do regime de comunicação. O Dadá e a Pop Art foram procurar 

no cotidiano o motivo para a produção de uma arte que se foca no mundo real 

(CANONGIA, 2005). É inegável a influência crescente de Duchamp na arte 

contemporânea. É referência para muitos artistas na atualidade porque com ele o 

campo artístico não é mais estabelecido como algo à parte, mas integra-se a outras 

áreas, em que a arte não é mais só emoção, mas também é pensada. Quando 

Duchamp apresenta os primeiros ready mades, “Roda de bicicleta” e “Fonte”, “[...] 

deixou o terreno estético propriamente dito, o ‘feito à mão’ “(CAUQUELIN, 2005, p. 
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93), deslocando, assim, a problemática do processo criativo, pondo a ênfase não 

mais na habilidade manual, e mas no olhar do artista sobre o objeto (BOURRIAUD, 

2009, p. 22).  

A arte contemporânea vai buscar na multiplicação da oferta cultural formas até então 

ignoradas e desprezadas. Para Bourriaud (2009), o que temos hoje é uma arte da 

pós-produção4, na qual artistas inserem seus trabalhos uns nos dos outros, 

trabalham com objetos em circulação no mercado cultural que “[...] já possuem uma 

forma dada por outrem” (p. 8). Neste sentido, os artistas hoje reprogramam obras 

existentes, habitam estilos e formas historicizadas, utilizam a sociedade como um 

repertório de formas, usam as imagens, a moda e os meios de comunicação. Para 

tanto, a arte hoje pode ser uma pintura ou escultura, mas também pode ser muitas 

outras coisas, pode ser um objeto presente no nosso cotidiano, pode ser uma 

proposta, uma sensação, um gesto, um som, uma relação, uma frase, um prato de 

comida, um caminhar... Neste sentido, possibilita a apreciação para o público 

deficiente visual, pois amplia as possibilidades para outros sentidos e formas de 

interpretação.   

Segundo Masanella (2006), nos conectamos com nosso entorno por meio do corpo, 

da pele e dos sentidos, sendo estes nossas vias de aprendizagem e comunicação 

com o mundo.  

Desde que nascemos nossos sentidos nos abrem um universo repleto de 
sensações, odores, gostos, texturas, cores, sons... Toda esta informação é 
percebida através de nossos receptores sensoriais e incorporada e 
transformada em sensações, idéias, concepções que voltam para o mundo 
convertidas em cultura e produção humana (MASANELLA, 2006, p. 51). 

Para a autora, é necessário conhecer o corpo e suas possibilidades perceptivas, que 

são fonte de comunicação para construir significados. No trabalho com deficientes 

visuais, Masanella (2008) afirma que estes têm um interesse em observar e analisar 

suas próprias experiências perceptivas; portanto, é preciso que os adultos saibam 

incentivar e proporcionar um entorno repleto de experiências multissensoriais.  

Quando nos voltamos para o acesso à informação visual ou, mais especificamente, 

às obras de arte, sabemos que só é possível por meio de outros canais da 

percepção; neste sentido, uma imagem visual pode converter-se em tátil ou sonora 

(BALLESTERO-ALVAREZ, 2003, p.13). O mediador tem um papel importante ao 
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contextualizar as obras em tempo e espaço, bem como no contexto histórico, 

contribuindo para ampliar a fruição (MASANELLA, 2006). A presença de um 

interlocutor vidente que tenha conhecimento em arte, e sobre deficiência visual, 

auxilia o estudante a fazer as devidas conexões com a obra, ao mesmo tempo em 

que dá liberdade para interpretações. É importante ressaltar que para o deficiente 

visual as sensações são diferentes, e a audição, o olfato, o tato ocupam lugar 

privilegiado. Sua percepção do mundo é, portanto, distinta das pessoas que veem. 

As informações são recebidas, segundo Ballestero-Alvarez (2003), através das 

atividades de seu próprio corpo, juntamente com o auxílio da informação verbal, e 

assim vai desenvolvendo uma percepção multissensorial.   

Para Vygotsky (1997), a maior fonte de compensação dos deficientes visuais não é 

o desenvolvimento do tato ou do ouvido, mas a linguagem, ou a fala, que lhes 

proporciona a experiência social, a comunicação com os videntes, com o que se 

lhes torna possível então desfrutar de um valor social pleno. A inserção do indivíduo 

num determinado ambiente cultural é parte essencial de sua própria constituição 

enquanto pessoa. Se pensarmos na pessoa deficiente visual, e na quantidade de 

imagens às quais somos submetidos no dia-a-dia na sociedade atual, fica clara a 

importância de um trabalho que possibilite o contato com as imagens a essas 

pessoas. Pensa-se em contatos que possibilitem seu desenvolvimento e ampliem 

seu repertório de conhecimento de objetos e imagens para que realmente se sintam 

parte do mundo e da sociedade atual. 

O aprendizado é processo fundamental para a construção do ser humano. Para 

Vygotsky (1997), sempre envolve a interferência, direta ou indireta, de outros 

indivíduos e a reconstrução pessoal da experiência e dos significados. O deficiente 

visual necessita da mediação de objetos e de pessoas que o estimulem. A 

multissensorialidade, recurso presente na arte contemporânea, torna-se fundamental 

para que estes indivíduos tenham acesso aos bens simbólicos, presentes na 

sociedade da qual fazem parte, possibilitando-lhes desfrutar tanto quanto os 

videntes das mesmas condições de aprendizagem e experiência.  

Seguiremos este fio condutor na compreensão do campo da arte derivado das 

teorias de Vygotsky, aplicando-o às pessoas com necessidades especiais a partir do 

mapeamento de teses de doutorado. 
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2. O que dizem as teses acadêmicas sobre o conhecimento humano 

No mapeamento das teses de doutorado, foram levantados alguns aspectos sobre o 

desenvolvimento do conhecimento humano no campo da arte-educação voltada 

para pessoas com necessidades educacionais especiais5. Foram focadas a 

importância da construção da linguagem, a contribuição da mediação simbólica que 

ocorre mediante os processos de memória, de percepção, de atenção e de 

brincadeira, assim como o desenvolvimento do processo criativo a partir das teorias 

de Vygotsky.  

Para Vygotsky, a linguagem e o aprendizado têm fundamental importância no 

desenvolvimento humano, assim como a interferência de outros sujeitos. O autor 

defende a idéia de que o desenvolvimento ocorre no contato da pessoa com seu 

ambiente cultural. 

Miranda (2007), em sua tese, põe em evidência a necessidade de as pessoas 

surdas se desenvolverem mediante o aprendizado e a comunicação da língua dos 

sinais. Consequentemente, é necessário trabalhar a arte a partir deste tipo de 

linguagem, sendo de fundamental importância valorizar a cultura surda, a cultura de 

que fazem parte. 

Quando Vygotsky define nível de desenvolvimento real6, nível de desenvolvimento 

potencial7 e nível de desenvolvimento proximal8, ele inclui os recursos que os 

indivíduos desenvolvem tanto na leitura como na produção artística. Nas teses de 

Tojal (2007) e de Lopes (2004), e nas que trabalharam no âmbito da educação 

formal - Godoy (1998) e Bueno (2002) -, valoriza-se a bagagem de conhecimento 

trazida pelos educandos para, posteriormente, estimular novos conhecimentos no 

contato com a cultura em que estão inseridos. Os objetos artísticos, ou culturais, nos 

termos de Tojal, acabam sendo objeto de estudo, da mesma maneira que são 

mediadores de novos conhecimentos. 

A relação entre os indivíduos e a importância do contato com o meio cultural 

defendida por Vygotsky foi estimulada no decorrer das pesquisas, principalmente 

nos projetos que estimularam a interação dos participantes em locais públicos, como 

ocorreu na pesquisa de Kohatsu (2005) – que permitiu o contato com o bairro e seus 

moradores, ou de Lopes (2004), que promoveu contato entre locais da cidade e 
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alunos de escola regular, ou as de Tojal (2007), que enfrentou o contato com o 

museu e seu público. 

A garantia de uma participação ativa na vida social, consequentemente na 

cidadania, deve-se ao domínio e à reflexão sobre a linguagem e seus sistemas, 

todos vinculados por diversos códigos e processos comunicativos. Segundo definido 

nos PCN: 

A linguagem é considerada aqui como capacidade humana de articular 
significados coletivos em sistemas arbitrários de representação, que são 
compartilhados e que variam de acordo com as necessidades e 
experiências da vida em sociedade. A principal razão de qualquer ato de 
linguagem é a produção de sentido (BRASIL, 1999, p.32). 

No que se refere à mediação simbólica, que favorece os processos de memória, de 

percepção, de atenção, de imitação e de brincadeira, a arte estimula a linguagem 

por ser um sistema simbólico. Por meio da produção artística, criam-se significados 

para objetos reais. 

Na tese de Lima (2001), mediante as atividades de reconhecimento de desenhos 

hápticos9 tangíveis, a pesquisa estimulou não apenas o conhecimento de desenhos 

bidimensionais, mas favoreceu também a linguagem, já que Vygotsky acredita que o 

desenho e o brinquedo deveriam ser estágios preparatórios ao desenvolvimento da 

língua escrita.  

Por meio da arte são estimulados os processos de memória, de imitação e de 

brincadeira. Tais processos têm grande influência no desenvolvimento dos 

indivíduos, principalmente quando se trata do desenvolvimento proximal das 

crianças. A contribuição desses fatores refere-se à maneira com que a pessoa 

relaciona os objetos e acontecimentos reais com seus significados. Na tese de 

Lopes (2004), tais processos são instigados nas atividades em que os participantes 

deveriam recordar os momentos que envolveram o ato fotográfico, refletir sobre os 

significados das imagens das fotos produzidas por eles e na atividade em que 

deveriam imitar e/ou fantasiar profissionais da sociedade. 

A arte trabalha com a leitura e produção de signos. Para Vygotsky, os signos 

apresentam a função mediadora entre o sujeito e a realidade, sendo utilizados para 

solucionar um dado problema psicológico, como o de lembrar, o de relatar, etc. Isto 
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é percebido quando os participantes da tese de Kohatsu (2005) e de Lopes (2004)  

se utilizam de imagens produzidas por eles (vídeo e fotografia) para se lembrarem 

de aspectos de seu cotidiano e relatarem suas experiências. 

Assim como a ciência, a arte possibilita ao homem encontrar as significações dos 

objetos, dos acontecimentos e dos conhecimentos mediante interrelações sociais, 

políticas e econômicas, resultando em manifestações simbólico-culturais. 

Ciência e arte são, assim, produtos que expressam as experiências e 
representações imaginárias das distintas culturas, que se renovam através 
dos tempos, construindo o percurso da história humana (BRASIL, 1998, p. 
08).  

As teses de Tojal (2007), Godoy (1998) e Bueno (2002), por trabalharem 

diretamente com o objeto artístico e sua reprodução, também favorecem os 

processos de funcionamento mental, já que, para Vygotsky, esses processos são 

fornecidos pela cultura por meio da mediação simbólica. 

No que se refere ao desenvolvimento do processo criativo, considera-se que a arte 

tem a capacidade de criar uma outra realidade, a partir do momento em que é 

partilhada com outras pessoas. Na tese de Kohatsu (2005), a linguagem artística do 

vídeo favorece o processo criativo, já que ele é considerado como a capacidade de 

criar uma nova realidade a partir da realidade interna. A arte auxilia a expressar a 

organização da vida mental, pois atua como um produto de experiências que 

ocorrem de maneira intra e intersubjetiva. 

Na tese de Lopes (2004), a criatividade foi trabalhada na capacidade de exteriorizar 

concretamente as próprias fantasias. Nas atividades da pesquisa, os participantes 

tiveram a oportunidade de criar uma realidade à medida que era  partilhada com as 

outras pessoas do grupo. 

A arte é um meio de expressão. Quando alguém se manifesta artisticamente, está 

se comunicando com o mundo, deixando no seu fazer artístico sua identidade, suas 

características. É um fazer subjetivo. Trabalha o sensível e o imaginário, o qual se 

torna um registro fiel das manifestações humanas. A partir da análise das teses 

acadêmicas podemos destacar que suas contribuições auxiliam a pensar o mundo 

da prática pedagógica do professor de arte. Desse modo o próximo tópico se 

ocupará da atividade docente na aula de arte.  
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3. Os objetos pedagógicos na aprendizagem da arte 

Podemos dizer que as pesquisas do grupo Educação, Arte e Inclusão apresentam 

como foco os estudos sobre o ensino de arte, a formação de professores a partir de 

um viés inclusivo. Tomamos como base para o desenvolvimento de objetos 

pedagógicos de aprendizagem a realidade investigada no cotidiano da sala de arte, 

com professores de arte e crianças com deficiência, entre os anos de 2006 e 2008. 

Este estudo está publicado em Fonseca da Silva (2009a) e Fonseca da Silva 

(2009b). Acreditamos que a investigação serviu como pano de fundo para as 

reflexões colocadas no presente tópico, pois os resultados da pesquisa nos 

auxiliaram a descobrir recursos e meios para o desenvolvimento de objetos 

pedagógicos.  

Nossa proposta visa então a relatar a investigação desenvolvida a fim de pesquisar 

a criação e o desenvolvimento de materiais didáticos, chamados de objetos 

pedagógicos, propostos no Ensino de Arte para crianças com deficiência, 

considerando as dificuldades do professor de arte de atender às necessidades 

individuais de cada criança e de proceder às adaptações metodológicas para a 

aprendizagem de arte. Ao longo dos anos de 2008 e 2009 desenvolvemos, neste 

cenário, duas oficinas de artes para crianças10 com deficiência: uma com crianças 

surdas e ouvintes; outra, com crianças deficientes visuais e videntes. Ambas as 

oficinas de artes tiveram dez encontros de duas horas durante um semestre. Em 

nossa pesquisa11, ao analisar os objetos criados para uso pedagógico, pudemos 

perceber que eles reúnem características que aproximam os estudantes dos 

conteúdos de arte. Além de possibilitar uma participação da criança com deficiência 

no conteúdo curricular em condições de igualdade com o restante da turma, os 

objetos pedagógicos ampliam a capacidade do professor de estruturar a sua prática 

pedagógica. Paralelamente, propusemos o desenvolvimento de objetos pedagógicos 

nos cursos de licenciatura em artes visuais, inserindo no contexto da formação de 

professores a prática investigativa e de desenvolvimento de objetos pedagógicos. 

Relataremos, a seguir, um conjunto de objetos desenvolvidos. 

1. Livro de imagens - O livro de imagens foi uma estratégia criada na primeira 

oficina de artes e pretendeu servir como espaço de registro para as crianças 

surdas a partir de suas aprendizagens na oficina. As imagens são um 
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importante meio de registro das aprendizagens dos alunos surdos; esta 

prática envolve o conceito utilizado por Batezat Duarte (2009), de desenho 

comunicacional, pois, mais do que registro estético, os desenhos foram 

propostos com a intenção de expressar o processo de aprendizagem.  

2. Objeto Contemporâneo - O objeto luvas de dedos foi criado como adaptação 

da obra de arte “Finger Gloves”, de 1972, que possibilitou uma experiência de 

alongamento dos dedos como forma de tocar o mundo. As experiências 

poéticas e sensoriais propiciadas aos estudantes deficientes visuais e 

videntes, participantes da oficina, foram intensificadas pela adaptação do 

objeto pedagógico. Sem a existência desse instrumento tridimensional, 

dificilmente o estudante cego, ou mesmo com baixa visão, teria possibilidade 

de compreender a poética da artista Rebeca Horn. 

 

3. Jogo Santa Ceia - Já o jogo Santa Ceia, produzido no Laboratório de 

Educação Inclusiva – LEDI -, teve por princípio adaptar a obra Santa Ceia do 

artista brasileiro Vicente do Rego Monteiro, projetada para possibilitar um jogo 

de encaixe em sempre sobra um espaço, o qual possibilita ao final fixar a 

imagem da obra do artista. 
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4. Viajando na Poesia de Amélia Toledo - O objeto pedagógico criado a partir da 

obra da artista visual Amélia Toledo foi proposto pela estudante Ana Kuhnen. 

Pretende reproduzir o estímulo aos sentidos visuais da criança surda. O jogo 

é composto por um conjunto de fotografias da obra da artista e uma sacolinha 

com fragmentos de objetos comuns utilizados na poética da artista (cascas de 

ostra, pedras, azeite e outros materiais banais), próprios da arte 

contemporânea. 

 

Alguns princípios estiveram ligados a todo o processo de construção dos objetos 

pedagógicos de ensinar arte a crianças com deficiência. O primeiro, sem dúvida, é a 

necessidade de manter o caráter lúdico; o segundo, a possibilidade de estimular a 

aprendizagem artística das crianças com deficiência, a pesquisa e uso de materiais 

alternativos e de qualidade apropriada para atividades educativas: isto é, buscar 

modos de ensinar e aprender que vinculem os objetos pedagógicos com as políticas 

inovadores de ensinar arte na atualidade para todas as crianças. Por último, 

estimular a prática da pesquisa investigativa na sala de aula e na formação do 

professor de artes visuais.  
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4. Considerações finais 

Como foi possível perceber pelos relatos das três pesquisas acima, as aprendizagens 

em arte são o fio condutor para caminhos e possibilidades que se abrem com as 

investigações apresentadas. Por meio da arte contemporânea, na Oficina de Arte: 

reflexões contemporâneas pôde-se constatar que com as experiências 

proporcionadas ao longo das aulas se abriram possibilidades de inclusão e 

participação em igualdade de condições para todos os participantes. As técnicas e 

abordagens presentes na arte contemporânea se mostraram acessíveis e próximas 

ao cotidiano dos participantes e da sociedade na atualidade. A arte, como mediadora 

de diálogos e discussões, explorou a percepção nas abordagens multissensoriais, 

juntamente com a linguagem que proporciona aos deficientes visuais a inserção no 

ambiente cultural juntamente com seus demais colegas.  

Diversas ações têm sido realizadas no campo da arte-educação para pessoas com 

necessidades educacionais especiais. Os projetos desenvolvidos na realização das 

teses de doutorado contribuíram para a superação dos limites existentes na inclusão 

de pessoas deficientes no campo educacional. A partir da aprendizagem em arte, isto 

é, da leitura e da expressão por meio de linguagens artísticas, o ensino possibilita 

novos caminhos para a construção de conhecimentos e o exercício da cidadania. 

Neste sentido, a arte-educação garante a formação de um público leitor e produtor no 

campo artístico. 

Considerando os Princípios Norteadores da Arte e Inclusão (BRASIL, 2002), os 

projetos e programas desenvolvidos tanto no ambiente escolar quanto fora deles 

devem nortear ações voltadas à Arte e à Inclusão, tendo como princípios o respeito às 

diferenças e a interculturalidade. 

Ainda neste mesmo documento, a educação intercultural compreende o conhecimento 

de competências em vários aspectos culturais, com vistas a reconhecer a semelhança 

entre os grupos, em vez de evidenciar as diferenças, promovendo o diálogo (BRASIL, 

2002, p.13). Ela envolve a inter-relação e a interação de diferentes culturas mediante 

trocas e experiências. Segundo defende Richter (2009): 

O ensino intercultural da arte tem como objetivo propiciar uma educação 
inclusiva no seu sentido mais amplo respeitando as individualidades pessoais 
e as características culturais de todos os grupos presentes em sala de aula e 
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que compõem a nosso sociedade, utilizando, para isso, a arte contemporânea 
em suas múltiplas estéticas, de forma a propiciar uma educação mais justa e 
um tratamento mais igualitário para todos(as) (RICHTER, 2009, p. 234). 

A aprendizagem de arte na educação inclusiva não deve considerar a constituição de 

um grupo homogêneo, em que todos aprendem ao mesmo tempo e da mesma 

maneira, mas sim considerar a heterogeneidade, respeitando e considerando as 

diferenças. Neste sentido, os materiais adaptados desempenham o papel fundamental 

de ampliar as oportunidades de aprendizagem para as pessoas com deficiência. 

Considerando que a cultura contém todas as produções, trabalhos, expressões e 

relações sociais de um grupo social, é na arte que ela melhor se desenvolve. As 

ações de inclusão relatadas nas teses de doutorado, aplicadas no ensino da arte 

contemporânea e na construção de objetos pedagógicos, proporcionaram aos 

participantes se expressar artisticamente. Cada indivíduo buscou em seu repertório, 

adquirido com sua vivência no contato com as culturas, um significado para si, 

comunicando esta síntese de saberes para outros indivíduos, assim contribuindo para 

a cultura de sua época. Acreditamos que a ação conjunta do grupo de pesquisa 

colabora para a qualificação dos processos investigativos no tema Arte, Educação e 

Inclusão. 

                                                 
1 Utilizamos a expressão vidente quando nos referirmos aos alunos sem restrições visuais. 
2 Ressaltamos que esta pesquisa enfoca na inclusão das pessoas com deficiência visual. 
3 Que serviu como coleta de dados para a pesquisa de mestrado “As aprendizagens do público deficiente visual: 
uma experiência de dialogo com a arte contemporânea”. 
4 Pós-produção: termo técnico usado no mundo da televisão, do cinema e do vídeo. Designa o conjunto de 
tratamentos dados a um material registrado: a montagem, o acréscimo de outras fontes visuais ou sonoras, as 
legendas, as vozes off, os efeitos especiais. Como um conjunto de atividades ligadas ao mundo dos serviços e 
da reciclagem, a pós-produção faz parte do setor terciário, em oposição ao setor industrial ou agrícola, que lida 
com a produção das matérias-primas (BOURRIAUD, 2009, p. 7). 

5 Nota para necessidades educacionais especiais: O termo “Necessidades Educacionais Especiais” abrange a 
população deficiente, mas não se restringe somente a ela. 
6 Nível de desenvolvimento real refere-se à capacidade de realizar tarefas de forma independente (OLIVEIRA, 
1997, p. 59). 
7 Nível de desenvolvimento potencial refere-se à capacidade de desempenhar tarefas com a ajuda de adultos ou 
de companheiros mais capazes (OLIVEIRA, 1997, p. 59). 
8 Nível de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em 
processo de maturação; funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário 
(OLIVEIRA, 1997, p. 60). 
9 Referente a tato: é o meio de comunicação entre o mundo interno e externo do homem (LIMA, 2001, p.12). 
10 A oficina de surdos e ouvintes foi ministrada pela profa. Dra. Regina Fink e a oficina de deficientes visuais e 
videntes foi ministrada pela mestranda Adriane Cristine Kirst. Ambas construíram os objetos pedagógicos 
utilizados nas atividades educativas das oficinas. 
11 Laboratório de Educação Inclusiva – Metodologias de Inclusão. 
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