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RESUMO: O Instituto Federal do Ceará (IFCE) mudou o processo seletivo do curso de 
Licenciatura em Artes Visuais (CLAV) optando por extinguir o Teste de Habilidade Específica, 
o que revela que estes alunos recém-ingressos podem não ter habilidades práticas em Artes 
Visuais. A proposta do presente artigo é avaliar a adequação aos Objetos de aprendizagem 
em Artes Visuais de quatro aulas produzidas pelo grupo ARTEUM, vinculado ao IFCE, com a 
finalidade de estarem disponíveis como material didático na modalidade de Ensino à Distância 
para uma disciplina do primeiro semestre do CLAV e suprindo, possivelmente, esta nova 
realidade apresentada. Estas aulas, com ênfase na desenvoltura da cognição do aluno, 
também são avaliadas em coerência e conformidade com os objetivos e a bibliografia da 
ementa da disciplina que foi destacada pelo grupo. 
 
Palavras-Chave: Objetos de aprendizagem em Artes Visuais; Cognição; Ensino à distância. 
 
 
ABSTRACT: The Instituto Federal do Ceará (IFCE) has changed the selective process from 
the course of the graduation in visual arts (CLAV) choosing to extinguish the especific hability 
test, what reveals that the new students might not have practical habilities in visual arts. The 
proposal of the present article is assess the adequation to the teaching objects in visual arts 
from four produced classes by the group ARTEUM, bounded to IFCE, with an objective of 
being available with the courseware of a modality distance teaching for a discipline of the first 
semester of the CLAV and supplying , possibly, this new reality introduced. This classes, with 
emphasis in the resourcefulness of the coginition of the students also are reviewed in 
coherence and conformity with the objectives and the biography of the amendment of the 
discipline has been detached by the group. 
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Introdução 

Durante seis anos, de 2008 a 2014, o Curso de Licenciatura em Artes Visuais- CLAV 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará- IFCE requereu de 

seus candidatos uma fase classificatória, chamada Teste de Habilidade Específica -

THE. A partir do semestre 2013.2, o processo seletivo para o CLAV foi modificado, o 

THE e as demais fases do processo seletivo oferecido pelo IFCE aos concorrentes ao 

CLAV foram substituídas pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o que pode 

indicar que estes discentes recém-ingressos para o semestre 2014.1 podem não ter 
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experiências manuais com desenho e, tendo em vista que “o licenciando em Artes 

Visuais necessita destas habilidades técnicas para contribuir compartilhando suas 

experiências estéticas sensíveis e significativas” na docência (PIMENTEL, 2009), 

entendeu-se como necessário prover um suporte opcional via website para alunos 

aprovados que não detenham habilidades antes exigidas para o ingresso. 

O material produzido para este público constou de aparato próprio para Ensino à 

Distância (EAD) que primou pelo enfoque no desenvolvimento da cognição e estímulo 

às práticas manuais em desenho. As aulas de EAD serviram de roteiro para o tutor do 

curso em suas vídeo-aulas e como material impresso e virtual. Este artigo analisou 

quatro destas aulas produzidas para o CLAV do IFCE,para estes suportes 

supracitados, buscando comprovar se estavam ajustadas conforme a sugestão de 

plano de aula e à teoria dos Objetos de Aprendizagem de Artes Visuais- OAAV 

presentes em (LIMA, 2013), assim como avaliar se o teor destas aulas está condizente 

com os objetivos definidos na ementa da disciplina Estudos de Desenho e seu 

conteúdo com base nos autores da bibliografia complementar (ARNHEIM, 2002) e 

(EDWARDS, 1984; 2002) da cadeira. 

Este estudo está perpassado da teoria de (PIMENTEL, 2009) sobre a formação de 

professores de arte e as propostas de (LIMA, 2013). A pesquisa buscou investigar a 

adequação do objeto de estudo analisado, as quatro aulas, em estrutura (LIMA, 2013) 

e conteúdo (ARNHEIM, 2002) e (EDWARDS, 1984) bem como inferir sobre a 

importância da formação do artista, além de licenciado, na academia (PIMENTEL, 

2009) e contribuir para o debate a respeito do mesmo a nível institucional. 

Percurso Metodológico 

Esta é uma pesquisa qualitativa, um estudo de caso sobre os conteúdos das aulas do 

grupo de pesquisa ARTEUM. Através do método qualitativo esta pesquisa tem por 

objetivo comprovar um ponto de vista numa pesquisa sobre artes visuais, desde que 

não houve inserção na prática estando apenas no campo reflexivo através de análises 

pontuais (REY, 2002). 

Nas palavras de Denzin e Lincoln (2006), este tipo de pesquisa age com destaque 

sobre os processos e os significados, ressaltando a natureza socialmente construída 
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e o que é estudado, e as limitações situacionais que influenciam a investigação. Para 

isso, o observador/pesquisador deve estar situado no mundo, para que o conjunto de 

práticas materiais e interpretativas dê visibilidade a esse mundo. Nesta pesquisa, 

estas práticas envolvem o estudo de caso, o qual foi optado por descrever momentos 

e significados rotineiros e problemáticos na vida dos sujeitos com o intuito de 

compreender melhor o assunto que está ao seu alcance (DENZIN e LINCOLN, 2006). 

A escolha do conteúdo das aulas, trabalho do grupo ARTEUM, aconteceu após 

levantamento de dados coletados durante o semestre 2013.1 junto da turma do 

primeiro semestre vigente à época. A sondagem ocorreu por meio de questionários 

abertos que evidenciaram o foco a ser dirigido para a futura realidade dos alunos 

ingressos no curso sem a etapa classificatória do THE. Depois dos dados analisados, 

foi identificado onde havia a dificuldade maior no desenvolvimento da matéria para 

esse público, portanto o enfoque no conteúdo da disciplina Estudos de Desenho. 

Depois de identificada a disciplina, o grupo elaborou o seu próprio conteúdo baseado 

em autores da ementa da unidade curricular fornecida pelo CLAV e em outros mais 

que compartilham da mesma temática para a composição do suporte e, dentre o 

conjunto de aulas produzidas pelo grupo, o assunto eleito para discussão foi o da 

cognição devido a fatores levantados no próximo tópico deste artigo. Como se trata 

de um trabalho autoral, este precisou de revisão teórica e gramatical do seu teor para 

ser utilizado nas outras fases do EAD e para ser disponibilizado para os alunos. Aqui 

destaco a importância do método qualitativo de pesquisa por meio desta revisão, o 

qual tornou possível o parecer sobre a adequação aos OAAVs e as demais resoluções 

desta pesquisa. 

Estudos de desenho, cognição visual e análise do conteúdo das aulas 

Na atual matriz do CLAV - IFCE, a disciplina Estudos de desenho - estreada em 

2012.2, objetiva estímulos cognitivos, a produção gráfica e expressiva, bem como 

diferentes técnicas, e o desenvolvimento da percepção visual. Objetivos semelhantes 

ao do curso ARTEUM. Sendo este, coerente como suporte à disciplina, pois também 

é um espaço de aprendizagem, troca de experiências virtuais com outros alunos por 

meio de fóruns e o estimulo ao desenvolvimento consciente da cognição visual.  
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A percepção visual é assunto recorrente neste estudo e está presente desde a ementa 

da disciplina de Estudos de desenho (vide fig.1) até ao curso ARTEUM, diluindo-se 

nas aulas produzidas para a web. Acreditamos com base em experiências pessoais 

no desenho, leituras (EDWARDS, 1984); (ARNHEIM, 2002) e práticas docentes em 

salas de aula que a observação atenta das formas e dos elementos visuais é de 

fundamental importância para a educação do olhar, para a reprodução gráfica e a 

criação artística mediante o repertório visual formado através desta percepção 

consciente e atenta sobre o que se vê. 

 

Figura 1. Programa de unidade didática / Estudos de Desenho (detalhe) 

Fonte: Projeto Político Pedagógico do CLAV- IFCE 

A percepção é familiarizada com o processo criativo e com um modo de visão apurado 

para diversos motivos (paisagens, objetos, retratos etc) os quais muitas vezes passam 

despercebidos por um olhar não treinado.Em seu livro “Desenhando com o lado direito 

do cérebro” (EDWARDS, 1984). A autora apresenta sua metodologia por meio de 

exercícios de desenhos e atenção orientada sobre o que se vê. 
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Os exercícios de desenho propostos por EDWARDS valem-se de pesquisas sobre 

teorias cognitivas em que se sustentam em princípios como o cérebro bipartido em 

que o lado esquerdo do cérebro teria habilidades diferentes das habilidades do lado 

direto. O lado direito seria mais sensibilizado á subjetividade e a abstração, sendo, 

portanto mais conveniente a percepção “especial” e ao desenho. Ela afirma que “Estas 

percepções especiais, como todas as aptidões do desenho, são fáceis de obter depois 

de exercitar o hemisfério direito do cérebro.” (EDWARDS, 2002). 

Concordando com este pensamento, as aulas do ARTEUM foram planejadas por 

membros que são artistas-pesquisadores e professores de arte, portanto com 

experiências em Arte, conhecimento teórico e docente e que se utilizaram e 

aprovaram como eficazes os exercícios de desenhos sob influência de tal estado de 

“consciência alterado”- o lado direto do cérebro. (EDWARDS, 1984) 

As aulas do curso ARTEUM analisadas pelo o presente estudo seguem os tópicos: 

 Texto 1- Teorias do desenho; 

 Texto 2- Desenho Linear; 

 Texto 3- Desenho de luz e sombra; 

 Texto 4- Análise estrutural da forma. 

Dentro da proposta de LIMA é evidenciado que o “OAAV consiste no recurso 

planejado, concebido e utilizado com o objetivo de auxiliar no processo de 

ensino/aprendizagem das Artes Visuais e que possibilite o seu reuso”. 

Baseados nos requisitos para elaboração dos OAAVs classificados em Objetos de 

Cognição Visual apresentadas em sua obra, LIMA as pontua como sendo: 1) 

ergonômico, o qual contém os subrequisitos orientação e harmonia visual; 2) 

pedagógico, que compreende os subrequisitos de cognição imaginativa, 

encadeamento da aprendizagem em artes visuais, acompanhamento do desempenho 

de aprendizagem em artes visuais e evidência político pedagógica em artes visuais; 

3) interativo, que tem como subrequisitos ramificação e esfera emocional. 

No aspecto ergonômico o único aspecto do subrequisito harmonia visual foi 

encontrado, como a qualidade de imagens, mas em orientação pôde ser verificado o 
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conteúdo organizado por capítulos, padronização dos alinhamentos dos títulos dos 

capítulos e do tamanho das fontes em conformidade com seu nível de importância, 

mas não foram identificados ícones informativos que facilitassem a fluidez da leitura. 

Em seu parâmetro pedagógico nos textos foi encontrado o favorecimento do 

desenvolvimento cognitivo, a sugestão de outras fontes de pesquisa além do próprio 

texto e da ementa da disciplina, os exercícios auxiliam na construção do conhecimento 

do aluno, a aprendizagem é o foco. Foi identificado mecanismo de avaliação formativa 

e os objetivos do OAAV foram condizentes com os conteúdos e, principalmente, com 

a ementa de Estudos de Desenho e a diretriz apresentada pelo grupo ARTEUM para 

o público que o material será destinado. 

O terceiro requisito, interativo, foi satisfatório por suprir o básico dada a linguagem 

utilizada que torna a leitura fluida e interativa e as imagens que estavam em boas 

resoluções. 

Resultados da pesquisa  

Dentro dos padrões ergonômicos nenhum texto encaixou-se totalmente dentro dos 

padrões de LIMA, visto que não se encontraram como arquivo PDF e/ou epub, 

formatos ideais para OAAV digital, e não atenderam a inúmeros requisitos funcionais 

desta possibilidade em harmonia visual, mas seu formato para OAAV impresso 

encontrou-se satisfatório desde que atendeu, quase inteiramente, ao subrequisito de 

orientação.  

Em seu requisito pedagógico, dada a realidade de ainda não estarem abertos na rede 

virtual, a avaliação recai sobre a sua funcionalidade off-line. Os textos atenderam a 

todos os subrequisitos dados por LIMA. 

No requisito interativo a avaliação foi parca, dada a qualidade off-line do material, mas 

no que concerne a esta interação, ela foi satisfatória. 

Constatou-se na análise que os textos 1, 2, 3, e 4 seguiram satisfatoriamente o modelo 

estruturado em OAAV, sugerido por LIMA. 



 
 

3744 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Na eficácia das atividades propostas, a pesquisa revelou que as aulas estão 

adequadas quanto ao conteúdo e estrutura pedagógica atendendo ao requisito de 

elaboração de OAAVs, mas desajustadas quanto à sua estrutura ergonômica e 

interativa devido, principalmente, à qualidade das interfaces destinadas a sistemas 

computacionais (LIMA, 2013). 

Aqui, foi interpretado que o material em seu conteúdo e organização direcionado para 

o aluno do CLAV-IFCE compõe-se de subsídios suficientes para suprir a carência de, 

possivelmente, não ter passado pela experiência de produção em Arte anterior ao 

curso superior, neste caso, o desenho. 

Conclusão 

Enquanto pesquisadores e professores de Arte entendemos que o aluno do CLAV- 

IFCE precisa passar pela a experiência de produção em Arte, neste caso, o desenho 

para então falar e ensinar com propriedade aos seus futuros alunos e assim formar-

se, inicialmente, pessoas/ alunos que pensem em Arte e quiçá futuros artistas visuais 

partindo de uma sólida construção de conhecimento em Arte. Foi encontrado em 

PIMENTEL (2009) palavras que reforcem esse cuidado de produção artística/ 

conteúdos teóricos e didáticos por parte do CLAV - IFCE bem como do grupo 

ARTEUM. 

O desafio diante de um material a ser trabalhado esteticamente ou de 
uma obra de arte finalizada propiciam a elaboração do pensamento 
em que todas as forças intelectuais/ emocionais agem em completude. 
As experiências de desenhar, pintar, cantar, dançar, apreciar, filmar, 
videografar, dramatizar etc. são vivencias essenciais para a 
construção de conhecimento em arte. Não se pode pensar na 
formação de professor@s em cursos que não tenham o tempo 
adequado para que essas experiências se realizem. (XV CONFAEB/ 
PIMENTEL, p. 179, 2009) 
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