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RESUMO 

Relatamos nesse artigo uma pesquisa desenvolvida entre 2008 e 2009 com o objetivo de 
construir objetos pedagógicos que possibilitassem ampliar as aprendizagens de arte para 
crianças com deficiência. É o trabalho de um grupo de pesquisadores e estudantes do 
Grupo de Pesquisa: Educação, Arte e Inclusão, equipe multidisciplinar no contexto das 
ciências humanas. Das experiências desenvolvidas com crianças surdas e ouvintes, 
destacaremos como peça de análise o Livro de Desenhos e, da oficina com crianças cegas, 
com baixa visão e videntes, destacaremos os objetos pedagógicos para ensinar arte 
contemporânea. Como metodologia, utilizamos a pesquisa qualitativa como base para 
análise das experiências, registradas nos dados coletados no diário da professora, na 
observação dos encontros e em filmagens dos encontros com as crianças. 

Palavras Chave: Arte contemporânea. Objeto pedagógico. Inclusão. Pesquisa. 

 

ABSTRACT 

Introducing a research developed between 2008 a and 2009 this abstract has as objective to 
build educational objects which would make possible to increase the learning of arts for 
children with special needs. The proposition was made by researchers and students of the 
research group: Education, Art and Inclusion, multidisciplinar team which works in the social 
science context. The experiences, using deaf and non-deaf children, we will highlight as 
analysis piece the "draw notebook" and in the workshop with blind and non-blind children, we 
will highlight the educational objects used in teaching of contemporary art. As methodology, 
we use a qualitative research experience with data gathered from the teacher´s diary, 
observation and filming of children´s meeting. 

Keywords: Contemporary art. Object teaching. Accessibility. Research 

 

 

 

 

1. Itinerários de pesquisa: os desafios das abordagens em construção 

Talvez o maior desafio da experiência de desenvolver um projeto de pesquisa com 

uma equipe multidisciplinar se situe no fato de que a identidade do pesquisador fica 

diluída no trabalho do grupo. O uso dos dados da pesquisa também enseja uma 

reflexão sobre autoria, que sempre representou um dilema ético na divulgação dos 

dados. O grupo Educação, Arte e Inclusão obteve seu primeiro projeto financiado no 
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ano de 2007, por meio da Fundação de Pesquisa do Estado de Santa Catarina – 

FAPESC. O projeto, sob minha coordenação, envolveu também uma professora do 

mestrado em educação, um professor do mestrado em administração da área de 

Ergonomia, uma doutoranda da área de música do departamento de música da 

UDESC e, no primeiro ano, três mestrandos (dois da UFSC e um do PPGAV – 

UDESC), afora seis bolsistas de iniciação científica (três em cada ano).  

A cada ano foi concedida a um desses estudantes uma bolsa do CNPq como parte 

do Edital de Apoio Técnico. 

Dos mestrandos, dois eram da área de educação e um, da área de arte. Já entre os 

estudantes de iniciação científica, um era da área de arte e dois, a cada ano do 

curso, eram estudantes de Design de Produto. Havia na proposta a intenção de 

dinamizar a criação de objetos pedagógicos com as metodologias do Design de 

Produto. Nesse contexto, é importante reafirmar o processo de formação do 

pesquisador desde sua graduação até a pós-graduação. 

Com a composição da equipe multidisciplinar, formamos um grupo de estudos que 

no primeiro ano se reunia semanalmente e, no segundo, quinzenalmente. Nesse 

cenário, a partir de textos para fundamentar o ensino de arte para crianças com 

deficiência, pudemos elaborar e reelaborar as ações estéticas e pedagógicas como 

ferramenta de construção coletiva de novos saberes para o desenvolvimento da 

investigação. 

Cada oficina tinha um professor responsável pela elaboração das atividades, dos 

objetos pedagógicos e por sua forma de desenvolvimento com o grupo de crianças. 

O grupo servia como espaço de aprofundamento e reflexão da problemática. O 

professor também contou com um grupo de apoio, que o auxiliava a concretizar seus 

projetos e a registrar as ações desenvolvidas nas oficinas. Igualmente, várias fontes 

de dados foram coletadas - observações, fotografias, filmagens e diários dos 

professores. Cabe ressaltar que o diário do professor foi utilizado por eles para 

desenvolvimento de seus estudos de pós-graduação, consolidando um recorte da 

pesquisa, resguardadas as autorias pedagógicas dos professores pesquisadores.  

Como forma de análise, utilizamos uma abordagem que preocupou-se em 

considerar o todo e as partes. Buscávamos refletir sobre como a compreensão da 
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arte poderia ser inserida no contexto das ações pedagógicas da oficina, de modo 

que todos os estudantes pudessem aprender. Nesse processo, a ação pedagógica e 

os conteúdos de arte foram assumindo formas de aprendizagem (tornados objetos 

pedagógicos) acessíveis às crianças com deficiência.  

Os dados foram analisados sob a ótica pesquisa qualitativa, na qual o olhar do 

pesquisador é uma ferramenta principal e, portanto necessita uma variada 

experiência de pesquisa. Numa das análises, destacamos os vídeos como 

ferramenta de registro. De um total de vinte horas, sintetizamos o conteúdo dos 

vídeos numa ferramenta em forma de tabela, em que destacávamos como 

categorias de observação: a) a relação professor-aluno, b) a relação aluno-surdo e 

aluno-ouvinte, c) a relação entre os alunos surdos e d) a produção de objetos 

pedagógicos.  

Outra ferramenta de registro foram as fotografias produzidas ao longo da oficina. 

Esse material representou uma estratégia de apreensão do cotidiano do trabalho, 

com ênfase nos momentos considerados significativos no uso dos objetos 

pedagógicos e do envolvimento dos estudantes no contexto. A fotografia, nesse 

caso, não entra como processo de produção estética, nem busca mostrar uma 

verdade na realidade observada; ela não passa de uma ferramenta, que o 

pesquisador escolheu para focar determinados momentos e a utilidade do recurso 

como registro.  

Loizos (2007) apresenta um conjunto de análises sobre as possibilidades do uso de 

imagens fotográficas no contexto da pesquisa qualitativa. Entre as importantes 

vantagens está a quantidade de imagens produzidas pela nossa sociedade. Mas 

alerta que o registro fotográfico não seja visto como uma verdade absoluta; pondera, 

igualmente, sobre a relatividade do recorte realizado pelo fotógrafo e sobre o 

contexto de inserção da imagem. 

Já os relatórios de observação buscaram detalhar o encadeamento das atividades 

com a proposta de trabalho. Relataram, de fato, os sucessivos momentos de 

desenvolvimento das aprendizagens artísticas. Neste caso, cabe a ação de uma 

intérprete, que possibilitou a comunicação entre a professora de arte e o conteúdo. 

Tanto os relatos como as fotografias e as filmagens puderam registrar com precisão 
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o papel dos objetos pedagógicos como instrumentos facilitadores da compreensão 

da arte na atividade educativa. 

Como atividade de registro, a primeira oficina de arte contou com um livro de 

desenhos, apresentado pelos estudantes com o objetivo de registrar as atividades 

consideradas significativas na oficina. Esses registros foram feitos ao longo da 

experiência. O pouco de história que contaram tiveram como origem as 

aprendizagens construídas a partir do desenho. Azevedo oferece uma reflexão 

sobre o tempo de construção da metodologia de pesquisa a partir do desenrolar do 

processo investigativo. Em suas palavras: “A metodologia foi sendo urdida durante a 

escritura do texto. Entendendo que escrever é, também, pesquisar, procurei manter 

uma postura aberta à complexidade dos relatos e das questões que a eles dizem 

respeito (2003, p. 119)”. Inspirado na teoria de Certeau, que instigou processos 

reflexivos acerca da prática, o autor não abre mão em seus escritos da 

fundamentação teórica que a análise da prática exige. 

De fato, pode-se dizer que nossa investigação consolidou sua metodologia na 

fruição cotidiana do grupo de pesquisa e da escrita elaborada no processo. 

1. Fundamentos da teoria inclusiva e suas relações com a arte 

Considerando a Declaração de Salamanca (1994) como o documento básico que 

introduziu no Brasil a necessidade de reformular as práticas escolares no contexto 

inclusivo, pode-se dizer que nos últimos dezesseis anos pouco se fez em termos de 

inclusão de qualidade. Ao mesmo tempo, olhando para a trajetória do ensino de arte, 

é preciso reconhecer que a ação conjunta dos educadores e de suas associações e 

o papel das instituições universitárias de sustentar o movimento organizacional e 

intelectual produziram grandes mudanças no cenário, principalmente tomando-se a 

década de 1980 como parâmetro. De fato, mudanças efetivas se construíram nesse 

cenário.  

Por outro lado, a tarefa do educador de arte foi impregnada de novos desafios e 

responsabilidades, apesar de em sua formação esse aspecto ter sido 

desconsiderado. De algum modo, a reflexão sobre a arte (em especial a 

contemporânea) nos caracteriza pelas escolhas que fazemos, pelos problemas e 

debates sociais que dela emergem, do que está presente nas poéticas artísticas que 
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não se harmoniza com o desapego de dirigentes, gestores e políticos em relação ao 

contexto da escola. Como sujeito concreto, o professor de arte identifica os 

problemas adjacentes às novas práticas educativas com a cultura inclusiva, que 

inicia sua aderência à escola; entretanto, faltou-lhe um processo reflexivo sobre o 

modelo de inclusão que desconhece os problemas da educação. 

Com a intenção de compreender esse aspecto, que é marcado pela diferença, 

recorremos aos conceitos do excedente da visão estética proposto por Bakhtin 

(2003). Essa categoria é utilizada pelo autor na compreensão de que o olhar 

segregador constrói um sentimento no outro que não permite que esse próprio se 

qualifique nesse caso no processo estético.   

Outra importante contribuição do mesmo autor é o modo como ele compreendeu o 

processo de criação do objeto artístico. Não é o artista, segundo suas palavras, que 

vai falar sobre o objeto artístico; a fala do objeto é o próprio objeto e o que o público 

tem a dizer sobre ele. Todo o resto é produção de discurso sobre o objeto e pode 

ser construído pelo público também, e se, por um lado, esse mesmo discurso 

desqualifica o fazer artístico das crianças com deficiência, por outro, ele influencia a 

produção delas no modo como o outro se vê e significa a produção estética na 

escola.  

Lopes (2006), ao desenvolver uma experiência de doutorado a partir de uma oficina 

de fotografias com pessoas com deficiência, buscou em Vygotsky e Bakhtin as 

contribuições para pensar a arte como produção socialmente datada e 

historicamente construída. Para a autora, a visão dos teóricos auxilia a destronar a 

visão romântica da arte e do artista como gênio. Ressalta: 

A importância do papel do outro no processo de interação, percepção e 
formação da consciência é destacado por Bakhtin e Vygotsky, uma vez que 
ambos acreditam que a consciência individual se forma a partir do social e a 
auto-consciência é dada através do outro, do diálogo e da interação entre o 
Eu e o Outro, do contato social e do contato consigo mesmo (LOPES, 2006, 
p.226). 

Considerando que diversos são os conceitos dos autores Vygotsky e Bakhtin que 

nos auxiliam a pensar a arte e sua interação com o ensino de arte, e que, ao mesmo 

tempo, eles ainda são pouco utilizados nas teses e dissertações na área de arte, 

finalizamos com a afirmativa de que a compreensão social da produção da 
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deficiência se constitui em contraposição ao conceito de alteridade na obra de 

Bakhtin. Também para Vygotsky (1997) a deficiência é um fenômeno social, pois só 

a partir desse estigma é que o outro se sente desqualificado. O autor situa como 

exemplo os cegos, que não se percebem como diferentes senão pelo modo como a 

sociedade os vê.  

Como estratégia de análise do material colhido, apresento no próximo tópico, à luz 

da visão de inclusão a partir da arte, um conjunto de imagens do caderno de registro 

da oficina com quatro estudantes surdos e seis estudantes ouvintes. 

2. Os objetos pedagógicos de arte 

O presente tópico tem como pretensão apresentar a construção de materiais 

didáticos para o ensino de arte com base numa abordagem desenvolvida ao longo 

de disciplinas de licenciatura em artes. Alguns dos estudantes que participaram das 

ações de criação de jogos ao longo da disciplina consolidaram seus estudos ao 

desenvolverem uma proposta de continuidade de trabalho de criação de objetos 

pedagógico. 

               

A figura acima sintetiza o modo de pensar a construção do objeto pedagógico no 

processo de pesquisa, articulando as dimensões do fazer prático e do fazer teórico a 

partir da arte e de seu ensino para pessoas com deficiência. No exemplo 

apresentado no gráfico, há duas dimensões a partir de quatro pontos que se 

interconectam e ao mesmo tempo dialogam entre si. Observa-se que não existe uma 

hierarquia entre os conhecimentos. A relação dialética entre eles possibilita a 

construção dos objetos pedagógicos para ensinar arte. 
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A pesquisa de material para a produção dos objetos foi articulada com as dimensões 

de usabilidade do material, com faixa etária a que se destina e com os conteúdos de 

arte a serem implementados. Vale ressaltar a tendência dos alunos de ter como 

único foco a arte modernista. Este fenômeno se explica pela quantidade de materiais 

produzidos sobre os artistas e movimentos modernistas. Da mesma forma, para o 

sucesso do processo de produção é necessária uma investigação dirigida ao tipo de 

deficiência e como o objeto pedagógico pode ser utilizado nas aulas de artes por 

todas as crianças, e não apenas pelas crianças com deficiência. 

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

pedagógicos de ensinar arte para criança com deficiência. O primeiro, sem dúvida, é 

a necessidade de manter o caráter lúdico; os outros são a possibilidade de estimular 

a aprendizagem artística das crianças com deficiência; a pesquisa e o uso de 

materiais alternativos e de qualidade apropriada para atividades educativa;. a busca 

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

políticas inovadoras 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.  

Na experiência com crianças cegas e videntes, na pesquisa relatada, a professora 

teve como foco criar objetos pedagógicos que possibilitassem a aprendizagem dos 

conceitos da arte contemporânea. Ainda que a indicação pedagógica tenha 

começado por apresentar as experiências clássicas de pintura e escultura, a 

proposta era ampliar o repertório dos estudantes considerando os materiais 

disseminados pela arte contemporânea e a aproximação da arte com o contexto 

social.  

Destacamos a obra dos artistas Lygia Clark e o objeto pedagógico da professora 

Adriane Cristina Kirst. Nessa experiência, o objeto pedagógico tornou-se um elo de 

ligação entre os conceitos da arte contemporânea e o acesso possibilitado ao 

estudante cego ou com baixa visão para apreciar o objeto artístico, ora por suas 

características de aproximação, ora por suas características de repulsa. 
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Obra de Lygia Clark – Caminhando 

Vale ressaltar o caráter de ruptura do contexto em que a artista Lígia Clark produziu 

seus objetos caminhando e como sua produção foi carregada de irreverência 

naquele momento. Igualmente, a introdução dos objetos na oficina constituiu 

experiência significativa e inquietante a partir do modelo de ensino de arte que os 

estudantes tinham nas suas escolas.  

 

Objeto adaptado – Criação Adriane Cristina Kirst 
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De fato, se nos parece que os problemas da inclusão nas escolas se dá apenas com 

as pessoas com deficiência, temos aí um grave equívoco, pois as dificuldades de 

formação de professores, de políticas curriculares claras, de investimentos no que 

diz respeito à estrutura de trabalho, a oficinas e a materiais pertencem ao contexto 

geral da educação. Algumas falas dos professores (FONSECA da SILVA, 2009) nos 

fazem crer numa visão de que os problemas existem apenas com as crianças com 

deficiência. 

Na oficina com surdos e ouvintes, os desenhos foram utilizados como registro das 

aprendizagens ocorridas. Ao final da oficina foi produzido um livro: identificamos os 

conteúdos aprendidos a partir das imagens capturadas. Mesmo não tendo sido 

nosso objetivo construir o desenho como meio de expressão estética, essa 

expressão está presente nos desenhos registrados. Utilizaremos Yavelberg (2006) e 

Bakhtin para montar essa análise. 

O desdobramento da compreensão do desenho como desenho cultivado reflete-se 

nos modelos de formação de professores de arte e, no caso do estudo, em questão 

nas intervenções no desenvolvimento de objetos pedagógicos como estratégias de 

ampliação das aprendizagens. Neste caso, o objeto pedagógico é mais do que um 

jogo, ou um material didático; os desenhos tornam-se objetos pedagógicos quando 

possibilitam uma aprendizagem coletiva para surdos e não-surdos.  

Desenhando, as crianças constroem suas trajetórias de aprender arte por aquilo que 

têm em comum. A barreira para a aprendizagem fica minimizada na medida em que 

a estratégia pedagógica amplia as possibilidades de desenho para crianças surdas e 

ouvintes, colocando-as em igualdade de oportunidades. 

3. Os cadernos: desenhos como registros 

Vários educadores apontam o desenho como uma estratégia para a criança dialogar 

e compreender o contexto onde vive. Na oficina ministrada pela professora Regina 

Fink Schambeck, como já foi apontando no contexto metodológico, a propôs-se osta de 

utilizar os desenhos num caderno de registros que pudesse relatar as atividades 

realizadas. A observação dos desenhos, porém, permite identificar outras opções 

registradas pelas crianças. Observe: 
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 No desenho acima, o estudante sai do tema da oficina e se utiliza-se de imagens 

construídas no cotidiano; poderíamos dizer que ele traz para a oficina os modelos 

estereotipados presentes nas práticas escolares. Segundo Pastina (2009), a criança 

se inspira nas imagens do seu entorno. É a partir dessas referências que ela 

constroi seus registros desenhados. No caso das crianças surdas, a hipótese é de 

que o desenho ocupe um papel comunicacional maior do que para as crianças 

ouvintes. Duarte (2008) possui uma aprofundada pesquisa no âmbito do desenho 

comunicacional. Ela investiga prioritariamente os protótipos utilizados por crianças 

cegas para sua comunicação. Os protótipos seriam elementos aprendidos na cultura 

que se repetem nos desenhos das crianças como uma síntese de alguns elementos. 

Seria uma forma sintética de um objeto que se repete, de modo geral, no registro 

gráfico da criança.  

No desenho 1 (idade nove anos), podemos destacar o sol, a nuvem, a própria 

árvore. Do ponto de vista da composição, o desenho poderia ter um fundo e mais 

elementos para ocupar o espaço de modo mais regular; a temática também poderia 

introduzir elementos mais diversificados do ponto de vista da variação. Essa 

intervenção dependeria do desenvolvimento de uma proposta de ensino de arte que 

auxiliasse as crianças a desenvolver suas idéias. 
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Comparando o desenho 2 (idade sete anos), que não pertence a um aluno da oficina 

e que contou com uma intervenção do professor de arte, podemos observar que há 

uma temática e que o espaço é ocupado de forma bem distribuída. Traz elementos 

compostos com movimento, em planos diferenciados como, por exemplo, a lua e o 

morcego. Para Lavelberg: 

O desenho cultivado é um conceito por meio do qual é possível ver que 
desde cedo a criança observa e imita atos e formas de desenhos realizados 
em sua presença, incorporando-os, em seu repertório, por meio da 
assimilação criadora (2006, p.44).  

Acreditamos que a partir da prática pedagógica no ensino de arte, o desenho 

cultivado vai expandir seu potencial de expressão à medida que ocorre a ampliação 

do repertório das crianças. Quanto maiores as possibilidades de expressão das 

crianças, de contato com imagens de artistas, com elementos da natureza, 

observação do contexto e experimentação, maiores suas possibilidades de ampliar 

os temas e recursos do desenho.  
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No decorrer da oficina, os participantes foram ouvir um concerto didático no auditório 

da música do CEART/UDESC. Essa experiência, para as crianças surdas, foi 

significativa pela possibilidade de acessar o som a partir dos reflexos da vibração do 

piano. O entusiasmo se manteve igualmente nos desenhos, mais expressivos, mais 

amplos, ocupando melhor o espaço e utilizando a cor de modo vibrante. 

Acreditamos que nesse caso a experiência sonora, mediada pela professora, tenha 

representado um elemento propulsor do ato criativo no desenho, pois a percepção 

do som concretizou a compreensão de seu significado. Para Souza: 

A compreensão é um processo ativo, ou seja, uma forma de diálogo. 
Compreender a enunciação de outra pessoa requer orientação específica 
do ouvinte em relação a ela; além disso, é preciso que o interlocutor 
encontre o lugar dessa enunciação no contexto de suas significações 
anteriores (1994, p. 109). 

Souza baseia essa compreensão também na teoria de Bakhtin, para o qual, além de 

a compreensão ser um processo ativo, é também um processo criativo, posto que 

possibilita ampliar a leitura, amplia a criação pelo olhar do outro ou se já recriar um 

objeto já criado. Nesse caso, a experiência da compreensão do som possibilitou ao 

autor do desenho 3 uma recriação, uma produção significativa como registro de sua 

experiência estética sonora. 

De fato, nosso desejo, na oficina com surdos e ouvintes, era que os registros 

desenhados tivessem o papel de contar uma história de aprendizagens que de fato 

contaram, mas ao mesmo tempo pudemos ampliar esse leque de percepções e de 

compreensão criativa dos desenhos reconstruindo o percurso dos estudantes, 

porque o objeto estético está sempre em acabamento, num constante processo de 

reconstrução com o olhar do outro. 

4. Considerações Finais 

Concretamente, observou-se o caráter participante da pesquisa na postura das 

professoras na implementação de suas propostas pedagógicas e na criação dos 

objetos. Creditamos essa participação ao fato de que elas desenvolveram sua ação 

pedagógica tomando como referencial a perspectiva de formação de professores 

pesquisadores. 
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Podemos afirmar que os modos de ensinar arte para crianças com deficiência se 

diferenciam em alguns momentos. Para que tenham acesso ao conhecimento, 

necessitam de um suporte pedagógico e material eventualmente dispensável para 

os demais estudantes. No processo que vimos estudando, a mediação do professor 

de arte pôde ampliar as interações na construção do grupo e na desconstrução do 

conceito de deficiência como algo que desqualifica o outro. A superação do estigma 

se concretiza no objeto pedagógico na medida em que o artefato e ou a estratégia 

de ensinar arte possibilita ao conjunto dos alunos participar da atividade proposta. 

Considera-se como elemento de destaque o caráter colaborativo, ou seja, a troca 

entre o grupo e a participação de diferentes pontos de vista sobre a arte, sua 

produção e o contexto em que se situa. 

Ao encontro das abordagens mais atuais de ensino de arte, podemos destacar a 

seleção de conteúdos que apontam para a diversidade da arte, a ênfase nos temas 

da contemporaneidade, das temáticas como propulsoras de um currículo interligado 

que amplie os saberes das artes e da compreensão da realidade em que os 

estudantes estão inseridos. 

Vários autores, entre eles Coutinho (2008), apontam diversos desafios ao se propor 

materiais didáticos para professores de artes em espaços expositivos. Para a autora, 

alguns pressupostos necessitam ser pensados, como, por exemplo, a parceria com 

a escola, um elemento que torna significativo o material para o cenário onde está 

inserido. Da mesma forma, ao abordar a inserção desses materiais nos centros 

culturais, a autora destaca a necessidade de que eles “reverberem” para fora das 

instituições. Outro aspecto diz respeito à parceria com os professores na 

continuidade do material após sua saída do espaço cultural, bem como à preparação 

para começar a usar o material. 

Poucos são os materiais destinados a crianças com deficiência. Reily (2008) destaca 

a pouca expectativa presente na formação artística das crianças. As adaptações nos 

espaços expositivos tomam como referência, na atualidade, o projeto de 

acessibilidade da Pinacoteca do Estado de São Paulo.  

Todo o material coletado nas oficinas nos aponta muitas direções, tanto para a 

proposição de ações na formação de professores de arte, quanto no ensino de arte. 
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Novas oportunidades de pesquisa igualmente se abrem a partir do desenvolvimento 

dos objetos pedagógicos, principalmente a oportunidade de os inserir na escola 

regular. A questão a ser solucionada é: como introduzir nas rotinas da escola os 

objetos pedagógicos para ensinar arte? 

Finalizamos as considerações deste artigo. Admitidos limitar-se a uma análise 

parcial dos dados, que demanda, para completar a nova perspectiva, que se dê  

continuidade ao processo analítico dos vídeos, fotografias e demais materiais ainda 

pouco explorados, que é o que pretendemos fazer em próxima oportunidade.  
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