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RESUMO 
O presente texto traz reflexões de uma pesquisa sobre os conhecimentos referentes a 
concepção, métodos e o processo de avaliação em Artes Visuais dos professores com 
formação na área de uma escola pública do Estado do Paraná, realizada no ano de 2014.  A 
abordagem foi qualitativa através de um estudo de caso único, norteada pela análise 
documental, questionários e observação. Os resultados destacam que o modo como o 
professor compreende a avaliação resulta em sua prática educativa, também constatou- se 
a existência de concepções e práticas avaliativas diferenciadas revelando a realidade 
prática, não somente teórica da avaliação no ensino de Artes Visuais da escola 
investigada,revelando dificuldades porém a superação para um trabalho que direciona para 
uma avaliação formativa e processual do aluno na aprendizagem de artes visuais. 
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ABSTRACT   
This text brings reflections of a survey on the knowledge regarding the design, methods and 
evaluation process in Visual Arts teachers trained in a public school in the state of Paraná , 
held in the year 2014. The approach was qualitative through a single case study , guided by 
document analysis, questionnaires and observation. The results highlight that the way the 
teacher understands the evaluation results in their educational practice , also It was found 
the existence of different conceptions and evaluative practices revealing the practical reality , 
not only theoretical evaluation in teaching Visual Arts school investigated , revealing but 
difficulties to overcome for a job that leads to a formative and process evaluation of student 
learning in the visual arts. 
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Introdução 

Ao considerar a qualidade do ensino de Arte nas escolas de Educação Básica, 

torna-se necessário enfatizar que o ato de avaliar esta intrinsecamente ligado ao 

processo de ensino e aprendizagem e o modo como o professor compreende a 

avaliação revela sua concepção de aprendizagem e consequentemente sua prática 

pedagógica.  

A avaliação da aprendizagem do aluno ocorre em todas as disciplinas, no entanto, 

quando a mesma refere-se à Arte, gera indagações e debates. Assim, no processo 

de ensino em Artes Visuais a avaliação aparece interligada às questões 

desafiadoras, isso porque ocorrem diversas situações de aprendizagens onde 

conteúdos, métodos e o uso de linguagens revelam aspectos de subjetividade, 

poéticas e interpretações pessoais do aprendiz que norteiam também a 

subjetividade e o direcionamento das concepções do professor avaliador. Portanto, 

se fez necessária a investigação de como os professores de Artes Visuais 

conceituam a avaliação e como a realizam, o que consequentemente expressará o 

perfil de alunos que pretendem formar a partir do ensino de Arte na escola.  

Segundo Barbosa (2009, p. 22), “[...] é preciso descobrir os erros para não repeti-los, 

e eles são descobertos mediante avaliação, que não deve levar a punição... mas, a 

readequação, reestruturação, redimensionamento.” Destarte, é relevante a 

necessidade de ampliar conceitos, analisar e refletir constantemente sobre a prática 

avaliativa. Neste sentido as percepções dos educadores sobre a avaliação e os 

procedimentos que utilizam se tornam necessárias para compreender como o 

processo de ensino e aprendizagem em Arte esta de forma concreta ocorrendo em 

nossas escolas.  

Desse modo, a problemática que abrange esta reflexão e estudo esteve direcionada 

para a pesquisa e a análise do conceito e métodos de avaliação no cotidiano dos 

professores de Artes Visuais de uma escola pública do estado do Paraná, com o 

objetivo de analisar como os professores compreendem a avaliação, como avaliam e 

que instrumentos de avaliação utilizam no ensino de Artes Visuais. Também foi 

realizada a análise de documentos escolares norteadores das práticas pedagógicas, 

como os planejamentos e seus conteúdos com a prática observada nas aulas. 
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Escolhemos pesquisar as práticas e os saberes de professores com formação em 

Artes Visuais. A opção da escola pública se deu ao fato da mesma ser a que atende 

a maioria da população no contexto de uma cidade do Estado do Paraná, 

possibilitando a visão e compreensão mais próxima da realidade. 

Reflexões sobre ensino e avaliação em artes visuais 

É considerável vasta a referência de autores que tangem seus estudos sobre 

avaliação, porém, quando se volta para a avaliação em Arte, e especificamente em 

Artes Visuais os estudos e concepções ainda são recentes, por vezes escassas no 

cenário nacional.  Isso se deve ao fato do encaminhamento precoce de valorização 

do ensino em artes visuais em nossas escolas, presente na disciplina de Arte, que 

só entrou para o currículo das escolas brasileiras, oficialmente, a partir da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, bem como podemos 

considerar ainda recente a oferta de cursos de graduação específica em 

Licenciatura em Artes Visuais. Assim, pesquisas e práticas de professores têm 

trazido possíveis referências a partir de estudos de caso específicos ou 

incorporando conceitos, práticas e metodologias da área da pedagogia vinculando a 

avaliação.  Portanto, a abordagem científica específica em avaliação em Artes 

Visuais é contemporânea, resultado de experiências e concepções que estão 

ocorrendo nas instituições de ensino.  

Segundo Tourinho (2003) o ensino da Arte não está em busca de soluções e sim em 

busca de provocações e a avaliação no ensino da Arte é uma provocação que deve 

nos atrair. Tal concepção de ensino de Arte como uma provocação refere-se ao fato 

de que coexistem diferentes abordagens e discussões neste processo, onde avaliar 

ou não avaliar e quais instrumentos empregar nesse procedimento geram debates 

contínuos e inquietações. 

A avaliação das atividades artísticas tem sido muito polemitizada, 
pelas complexidades que envolve, principalmente quando se refere 
ao estabelecimento de critérios, à expressão de julgamentos sobre a 
produção estética e expressiva (visual, dramática, musical, poética). 
Por outro lado, preocupa-nos uma possível descaracterização do 
verdadeiro sentido da ação avaliativa. (FERRAZ; FUSARI, 1999, p. 
121) 
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Por mais complexa que avaliação em arte possa ser, ela jamais pode ser deixada de 

lado ou subtendida em um âmbito diferenciado e descaracterizado dos pressupostos 

teóricos metodológicos da avaliação educacional no processo de ensino e 

aprendizagem. Assim, considerar tanto a subjetividade e produção estética do 

sujeito bem como o conhecimento teórico e prático construídos são aspectos que 

devem ser ponderados no processo de ensino e aprendizagem em arte bem como 

no encaminhamento avaliativo adotado pelo professor e repensado segundo 

contextos e momentos diferenciados. 

Ocorre que avaliação da aprendizagem em Arte baseia-se como nos afirma Frange,  

“[...] muito mais em dúvidas do que em certezas, desafia, levanta hipóteses e 

antíteses em vez de afirmar teses” (FRANGE, 2003, p.36).  Tal inconsistência traz 

indícios que é um desafio traçar o cenário da avaliação em arte, pois aparecem 

concepções diversificadas, influenciadas por teorias epistemológicas divergentes.  

Muito ocorre a teoria dissociada da prática avaliativa em que professores acreditam 

na teoria formativa, emancipadora em suas concepções teóricas, mas quando põe 

em prática sua metodologia avaliativa, revela-se direcionamentos divergentes, 

contraditória das concepções que expressam em documentos de currículo, 

planejamento e planos de aulas.  

Segundo Hernández (2000, p. 144), “[...] uma das crenças que cercam a Arte na 

educação em relação aos conhecimentos vinculados às Artes Visuais é a de que 

não se possa, que não tenha sentido, avaliá-los”. Esta abordagem se deve a 

interpretação da arte como pura sensibilidade e mera expressão subjetiva, ausente 

de conhecimento e conteúdos, em uma concepção de ensino de arte baseada no 

laissez-faire, ou “espontaneidade criadora”, muito presente nos ideais do início do 

século XX, principalmente nas décadas de 1920, 1930 e 1940, compreendida como 

corrente expressionista, pois era voltada para as expressões livres e subjetivas da 

criatividade dos alunos (HERNÁNDEZ, 2000). 

Guimarães (2009) apresenta em sua pesquisa de estudo de caso a existência de 

divergentes métodos e concepções existentes entre os professores de arte sobre 

avaliação e aponta resultados distintos sobre a efetiva aprendizagem em arte.  A 

pesquisadora defende que a abordagem que gerou bons resultados na 

aprendizagem foi a concepção e prática de “avaliação formativa” dos professores 
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pesquisados. Sobre a busca de uma avaliação formativa, a pesquisadora citada 

acima apresenta que: 

o caminho da avaliação formativa no ensino de Arte não é muito 
sereno, porque exige ação e transformação. Transformar a 
perspectiva avaliativa é assumir um compromisso constante com a 
inovação. Afastar-se de uma avaliação classificatória e aproximar-se 
de uma avaliação formativa demanda domínio teórico e disposição 
para uma prática mais exigente e diversificada. Redirecionar a 
prática avaliativa, transpondo a postura classificatória é um 
procedimento necessário para compreender melhor o ato de 
aprender - para poder (re) encaminhá-lo – e de ensinar – para poder 
reestruturá-lo. (GUIMARÃES, 2009, p. 130) 

Desta forma, a mudança para uma avaliação formativa é complexa porém possível e 

e necessária de ser realizada   e  “é pelo caminho da pesquisa e da avaliação que 

se pode desenvolver o enorme potencial educativo... para o entendimento do mundo 

que nos cerca...” (BARBOSA 2009, p. 22). Neste sentido, a investigação da 

avaliação em Artes Visuais é um caminho amplo, que pode possibilitar discussões e 

revelar aspectos significativos para o aprimoramento da qualidade do ensino e da 

aprendizagem, nesta área de conhecimento.   

Contudo, a própria avaliação pode ser considerada como uma investigação do 

professor atento para com os melhores encaminhamentos que propiciem a formação 

da aprendizagem significativa: 

A avaliação no ensino de arte é um meio pelo qual o professor, no 
seu papel de interlocutor atento e consciente dos diferentes 
conhecimentos e estruturas de raciocínio dos alunos, adquiri 
subsídios, percebendo nos diferentes momentos do  processo de 
ensino-aprendizagem, de que forma o aluno internalizou os conceitos 
de  arte e os valores trabalhados; como o aluno construiu 
conhecimentos a partir da  mediação professor-aluno-grupo e da 
utilização de diversos procedimentos,  métodos, materiais e 
instrumentos, garantindo a identificação do resultado que está  
construindo o que poderá ser visto nas mudanças do  
comportamento do aluno, na   sua promoção. Isso possibilitará ao 
professor a organização ou reorganização das experiências de 
ensino aprendizagem da arte, perseguindo o caminho que deverá 
seguir. (OLIVEIRA, 2001, p. 134) 

Assim, cabe o professor de arte não somente reconhecer e utilizar instrumentos 

avaliativos diferenciados, mas também saber identificar os melhores caminhos a 

serem utilizados, acompanhar o aluno, bem como estar suscetível para reorganizar 

sempre que necessário a sua prática pedagógica.  
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É necessário partir da compreensão das concepções e abordagens da avaliação 

escolar, argumentando, assumindo uma postura de acordo com a atuação prática de 

forma coerente por parte dos professores e seus posicionamentos, o que se 

encontra frisado em Hoffmann (2009, p. 13), quando destaca que “[...] é preciso, 

então, pensar primeiro em como os educadores pensam a avaliação antes de mudar 

metodologias, instrumentos de testagem e formas de registro”. O que os professores 

concebem como avaliação norteia a sua prática e consequentemente os resultados 

deste processo. Assim, destaca-se a relevância da compreensão da concepção que 

o professor possui da avaliação. 

Dentre os autores e estudiosos, os que permeiam seus estudos na área de 

avaliação da aprendizagem e avaliação em arte selecionados para a fundamentação 

teórica e análise neste trabalho são: ABRAMOWICZ, 1996; LUCKESI, 1995; SAUL, 

1992; HOFFMANN, 2009; BOUGHTON, 2005; ZIMERMANN, 2005; EISNER, 1995. 

A pesquisa também segue amparada em autores que abordam o ensino e 

aprendizagem em Arte e Arte Visuais como GUERRA; MARTINS; PICOSQUE, 1998; 

BARBOSA, 1991, 2005, 2009; ARSLAN, 2006; TOURINHO, 2003; FRANGE, 2003; 

HERNÁNDEZ, 2000; OLIVEIRA, M. O.; HERNÁNDEZ, F, 2005; OSINSKI, 2002 e 

OSTROWER, 1996.  

A necessidade de direcionar pesquisas sobre a avaliação em Arte baseia-se na 

concepção de que esta área precisa ser compreendida e desenvolvida como um 

campo de conhecimento, pois “tratar a arte como conhecimento é ponto fundamental 

e condição indispensável para esse enfoque no ensino de arte, que vem sendo 

trabalhado há anos por muitos arte-educadores (GUERRA; MARTINS; PICOSQUE, 

1998, p.13.) E nesse sentido a qualidade de um bom professor é medida pela sua 

angústia em repensar constantemente sua metodologia, pois segundo Lampert 

(2005, p. 152): 

[...] refletir criticamente sua ação pode ser um começo que, 
necessariamente, será sem fim, pois o professor de Artes visuais 
deve estar questionando constantemente o processo de 
ensino/aprendizagem em arte, seu e de seus alunos, para que possa 
intervir em contextos e trajetórias, que propiciem múltiplos olhares. 
[...] É querer bem, é querer que seus alunos compreendam a 
realidade, assim interpretando e significando uma contextualização 
reflexiva, dialógica e crítica. 
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O exercício docente e a responsabilidade com que deve ser orientada a avaliação 

no processo de ensino e aprendizagem em Arte necessita ser norteada pela reflexão 

crítica do professor sobre sua prática, como um processo contínuo, de 

estabelecimento de objetivos educacionais, de instrumentos e critérios adequados, 

apresentados com clareza aos alunos, como uma ação compartilhada e aberta para 

novos encaminhamentos. 

Metodologia do estudo: o caminho percorrido 

Os sujeitos para os quais a pesquisa atingiu seu direcionamento são os professores 

com formação em Artes Visuais que atuam em uma escola pública no Estado do 

Paraná. Destarte, as características do objeto de estudo, bem como a necessidade 

de estar com os professores de Artes Visuais para observá-los em sua prática e 

questioná-los sobre suas concepções e métodos de avaliação da aprendizagem, 

orientaram para a escolha da abordagem qualitativa, na modalidade estudo de caso 

único em uma das escolas do Estado do Paraná, pertencente a Núcleo Regional de 

Educação, da cidade de Ponta Grossa/PR.  

A metodologia de ação investigativa ampara-se em uma abordagem qualitativa por 

estar diretamente associada ao objeto de estudo onde o pesquisador entra em 

contato com o ambiente da pesquisa. “A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural 

como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento” 

(ANDRÉ e LUDKE, 1986 p. 11). 

O estudo de caso foi escolhido, pois para as autoras acima referidas ele ocorre, “[...] 

quando queremos estudar algo singular, que tenha um valor em si mesmo, devemos 

escolher o estudo de caso”. Desta forma, o Estudo de Caso foi utilizado para 

delimitar o objeto de estudo voltado para a realidade da avaliação em Artes Visuais 

em uma escola pública. 

Dentre os instrumentos de coleta de dados destacam-se o levantamento de dados 

da formação dos professores no Núcleo de Educação na cidade de Ponta 

Grossa/PR. Na sequencia, depois de verificados e mapeados todos os professores 

que possuem a formação em Artes Visuais, foram realizados questionários 

direcionados para suas concepções e práticas avaliativas em Artes Visuais. O 

questionário constitui-se em um método de interlocução planejada (CHIZZOTTI, 
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2006).  Após a análise dos questionários, optou-se em direcionar para a realidade de 

uma escola a partir da prática descrita pelo professor. 

A análise dos documentos escolares como fonte da pesquisa foram os 

planejamentos anuais e planejamento de aulas com o interesse de estudar o 

problema a partir dessas fontes de forma contextualizadas e pertinentes (ANDRÉ e 

LUDKE, 1986). Assim, a análise desses documentos possibilitou verificar se o que 

ocorre na prática em sala de aula esta de acordo com a proposta curricular e 

metodológica presente nos documentos que regem o andamento pedagógico do 

ensino e aprendizagem em Artes Visuais da escola e das Artes Visuais e seu ensino 

e aprendizagem investigada. 

A partir dos fundamentos teóricos e metodológicos, pretendeu-se tornar plausível e 

efetiva tal pesquisa que objetiva contribuir para os avanços do ensino e da 

aprendizagem de Artes Visuais, no que compreende aspectos da reflexão sobre a 

avaliação. 

A realidade da avaliação em artes visuais na escola pública: concepções, 
instrumentos e dificuldades 

A primeira etapa da investigação que compreendeu a aplicação dos questionários 

com os professores possibilitou identificar que as concepções por eles apresentados 

em sua maioria abordam a visão de uma avaliação processual e formativa. As 

avaliações ocorrem por meio de trabalhos e atividades realizadas pelos alunos. 

Também verificou- se a presença de avaliações tradicionais, quantitativas, as 

chamadas provas, realizadas ao decorrer do bimestre a fim de quantificar e atribuir 

valor ao conhecimento adquirido pelo aluno bem como avaliações mais flexíveis, de 

cunho qualitativo, como as leituras de imagens e produções de atividades e 

trabalhos artísticos. 

Para direcionar a pesquisa, sorteou-se aleatoriamente um dos professores que 

responderam o questionário da escola elencada no estudo de caso. Na sequencia, 

foram agendadas as visitas e se desenvolveu o processo de observação. Tais visitas 

também foram iniciadas pela leitura, análise e interpretação dos documentos 

escolares PPP (Projeto Político Pedagógico), PPC (Plano de Proposta Curricular) e 
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PDT (Plano de Trabalho Docente), bem como os planejamentos da disciplina do 

professor, analisando concepções e se estas condiziam teoricamente com os dados 

fornecidos pelo professor. Constatou-se que tais documentos foram elaborados 

tendo como ponto de partida as Diretrizes Curriculares Estaduais do Estado do 

Paraná, principalmente no que se refere à grade curricular de conteúdos de Artes 

Visuais. Em seus planejamentos, o professor direciona suas concepções de 

avaliação baseadas na LDB (nº 9.394/96) que defende uma avaliação qualitativa, 

como um processo contínuo e visando todas as atividades realizadas pelo aluno.  

Foram feitas observações das aulas do professor de Artes Visuais na escola durante 

3 meses, um bimestre, com 13 turmas de 6º ano a 3ª série do Ensino Médio em um 

total de 297 alunos. O modo de avaliação do professor mencionado em seu 

planejamento permeia as orientações que o PPP da escola norteia sobre a 

avaliação, no que se refere aos valores preconizados pela escola em termos de 

avaliação no total de 10,0 pontos, distribuídos em 4,0 de atividades, trabalhos, 

pesquisas, seminários, apresentações e 6,0 pontos de avaliação: divididos entre 3,0 

como avaliação teórica dissertativa e 3,0 referente ao portfólio de arte do aluno.  

Com relação aos instrumentos de avaliação em Artes Visuais utilizados pelo 

professor em suas aulas, citadas no seu planejamento e observadas em sala, 

constatou-se o reconhecimento dos alunos dos critérios avaliativos, visivelmente 

habituados com a prática e o encaminhamento do docente.  O professor utiliza 

diferentes métodos de avaliação, como: trabalhos artísticos individuais e em grupo; 

pesquisas bibliográficas e de campo; debates em forma de seminários; provas 

teóricas e práticas; registros em forma de relatórios, esquemas; leitura de imagem; 

produção do portfólio ; participação em discussões, colocações e interação nas 

aulas e autoavaliação dos alunos e do professor. 

Assim, deste processo destacou-se na observação a utilização e elaboração do 

portfólio, que visa uma abordagem do processo de ensino e aprendizagem do aluno. 

Nesta perspectiva processual, Zanellato (2008) defende que no Brasil o portfólio 

possui maior semelhança pedagógica com a avaliação formativa e é um instrumento 

avaliativo que colabora com o processo de ensino e da aprendizagem do aluno em 

Artes Visuais. O portfólio pode ter formatações diversas onde o estudante pode 

guardar todas as suas construções e produções ao longo de um determinado tempo. 



 

148 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM ARTES VISUAIS NA ESCOLA: UM ESTUDO DE CASO  
Ana Luiza Ruschel Nunes / UEPG, Kelly Adena / Mestranda PPGE – UEPG  
Comitê de Educação em Artes Visuais 

 

Tais produções possibilitam a reflexão cotidiana do processo, tanto do aluno quanto 

do professor, permitindo o diálogo para o planejamento futuro. (HERNANDEZ, 2000; 

SHORES & GRACE, 2001). De fato, o trabalho com o portfólio estimula muito os 

sujeitos da avaliação, os alunos, que demonstraram sempre entusiasmo na 

elaboração, complementação e análise de suas aprendizagens. Tais portfólios 

aparentam ser como diários de estudo, sobre as aulas e sobre as percepções, 

pesquisas e aprendizagens dos próprios alunos e possibilidade de guardar os 

registros de suas aprendizagens possibilita aos alunos e ao professor rever todo o 

processo, de onde partiu, onde esta e onde se pretende chegar. Esta ferramenta 

organiza o trabalho docente, torna transparente o processo da avaliação e inviabiliza 

por completo e por muito tempo usado, o caderno de Arte ou caderno de Educação 

Artística. 

Outra ferramenta de aspecto participativo, formativo e processual identificada é o 

uso do instrumento e processo de Leitura de Imagem. A leitura de imagem 

possibilita ao aluno demonstrar seus conhecimentos artísticos, tanto como conceitos 

e concepções da história da Arte e da estética, de uma maneira aberta, objetiva e 

subjetiva, norteando para o discurso ou para a produção de um trabalho artístico e 

suas poéticas.  Ela pode ser realizada com um encaminhamento baseado na 

proposta de Ott (1997), onde o aluno, ao ler uma imagem visual, descreve, analisa, 

interpreta, fundamenta e revela seus conhecimentos por meio da expressão 

artística, ou seja, sua produção. 

Como outro instrumento de destaque, temos a Autoavaliação, que apareceu como 

uma ferramenta realizada de forma oral ou escrita, onde o aluno aponta o seu 

parecer sobre o que presenciou nas aulas, o que aprendeu, seu comprometimento, 

participação e envolvimento na disciplina, um parecer aberto e flexível. Pode ser 

escrito e mediado por uma ficha de preenchimento ou como texto ou relatório e 

possibilita que aluno se veja como protagonista, responsável e envolvido com sua 

avaliação, ampliando e socializando saberes e experiências. 

Com relação às dificuldades encontradas pelo professor referente a avaliação em 

Artes Visuais, destaca-se a necessidade de numerar, atribuir notas para os alunos. 

A realidade da avaliação da escola pública no estado do Paraná baseia-se nas 

notas, médias quantitativas, nas quais o professor se vê obrigado em atribuir um 
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valor numérico para a aprendizagem do aluno. Neste contexto a Arte se mostra uma 

área que encontra dificuldade na adequação ao sistema de notas e valores, devido a 

subjetividade com que a própria Arte é percebida e concebida. Esta realidade é 

relatada pelo professor sujeito da pesquisa, no que se refere a metodologia e 

instrumentos de avaliação por ele utilizados que precisam ser transformadas em 

médias de algarismos, porém, como o procedimento é contínuo, é acompanhado por 

um  processo de aprendizagem do aluno de maneira qualitativa onde é visível o 

comprometimento do professor pesquisado para conciliar o processo de ensino e 

aprendizagem em Artes Visuais, visando uma avaliação processual e formativa em 

um contexto onde o sistema educacional aguarda por notas. 

Outra dificuldade encontrada pelo professor é com relação ao cuidado com a 

questão da subjetividade na avaliação dos alunos, levando em conta a flexibilidade 

de interpretações pessoais que a arte possibilita.  Assim, o professor precisa elencar 

critérios viabilizados por meio de objetivos pré-estabelecidos, a fim de que se 

considere o raciocínio lógico do aluno e a sua reflexão sobre o conteúdo estudado, 

cuidando para que não existam pontos dispersos como certo e errado de forma 

impositiva e autoritária, mas com flexibilidade para compreender o processo do 

aluno na aprendizagem da Arte Visual, tanto teoricamente como na prática artística 

em suas poéticas e nas experiências estéticas diante da aprendizagem artística e 

das obras de Arte Visuais. 

O número reduzido de aula por turma, no geral duas aulas semanais e a quantidade 

e complexidade dos conteúdos são também desafios encontrados pelos professores 

de Artes Visuais na escola pública, tanto para seu ensino como para o respeito ao 

tempo pedagógico de cada aluno no processo de aprendizagem, compreensão e 

desenvolvimento. Ainda mais, quando reconhecemos que o professor assume a sua 

profissão de professor de Arte e que necessariamente precisa ensinar as quatro 

linguagens: Artes Visuais, Música, Dança e Teatro em suas aulas, o que se 

considera perigoso do ponto de vista moral e ético, principalmente quando o 

professor não possui formação em cada campo específico de conhecimento das 

Artes, como no caso desse professor que têm apenas formação em Graduação em 

Artes Visuais. 
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Como dificuldade material, além da carência em estrutura física apropriada e 

necessária para o desenvolvimento e aplicação de instrumentos avaliativos de 

aprendizagem, como bibliotecas equipadas, laboratórios com acesso a internet de 

qualidade, não há existência de livro didático público para o ensino fundamental em 

Arte, o que é contornado pela pesquisa do professor para elaborar suas aulas, 

buscar fontes e transpor didaticamente o conteúdo no processo de mediação entre o 

conhecimento artístico e o conhecimento do senso comum do aluno, permitindo 

processualmente chegar ao conhecimento teórico e prático das Artes Visuais na 

escola, como diz Adorno (2010), possibilitando ao aluno sair da menor idade para a 

maioridade em relação a cultura e cultura artística pelo conhecimento, para uma 

educação para emancipação.  

Quanto ao portfólio, também se mostra um desafio e um trabalho contínuo e 

exaustivo para o professor, levando em conta a carga horária e o tempo a cumprir, a 

quantidade de turmas, em que os alunos não são um padrão de perfil único diante 

do professor e consequentemente de portfólios únicos de cada aluno para 

acompanhar o processo da aprendizagem. No entanto, a qualidade da avaliação 

eficaz, formativa e processual depende de muito tempo, empenho, disciplina e 

perseverança do aluno e principalmente do professor, atento ao processo. 

Assim, tais observações apontaram a variedade de métodos e instrumentos que 

podem ser empregados no processo de avaliação no ensino e aprendizagem de 

Artes Visuais e nortearam para a identificação de um  concepção de avaliação em 

Artes Visuais identificada nos documentos escolares e observada ao longo do 

processo que caminha para uma avaliação processual  com vistas no processo de 

formação do aluno. 

Considerações  

Este trabalho teve por objetivo trazer reflexões sobre a realidade da avaliação em 

Artes Visuais, apontando os métodos, concepções de avaliação do professor e 

instrumentos avaliativos. Assim, os instrumentos abalizados e suas fontes 

pontuaram resultados que procuram e apontam uma concepção e procedimento de 

avaliação formativa, associada ao processo de construção do conhecimento. Revela 

o professor que por vezes aparece desnorteado em sua avaliação por 
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procedimentos quantitativos, com avaliações teóricas e no emprego necessário de 

notas, critérios presentes no sistema educacional estadual da rede pública e na 

escola em que atua esse professor (sujeito da pesquisa), e que esbarra em 

contradições entre a sua concepção em relação a sua atuação e de práticas 

avaliativas. Entretanto é perceptível um avanço na avaliação adotada pelo professor, 

como aponta a pesquisa. 

Porém, constatou-se que avaliação em Artes Visuais precisa passar por uma análise 

mais criteriosa, pré-estabelecida, conhecida pelos alunos e que levante aspectos do 

seu processo de desenvolvimento, seu posicionamento objetivo e subjetivo 

ocorrendo em todas as atividades do processo. A avaliação deve ser norteada pelo 

diagnosticar, mediar, incentivar, orientar, estimular e intervir quando necessário, 

sendo justo com os alunos. Uma avaliação consciente possibilitará transformações 

significativas no aluno e destacará o papel formador relevante na constituição do ser 

reflexivo, perceptivo, ativo e crítico. Avaliar não para examinar e sim construir para 

uma emancipação humana dos alunos. 

Por fim, este artigo precisa ser compreendido como um meio que possui um 

encaminhamento que possibilite futuras pesquisas e aprofundamentos. Trata-se de 

um percurso que tomou seus direcionamentos e pode ser enfocado na conclusão de 

uma grande análise da realidade da Avaliação em Artes Visuais nas escolas. Neste 

sentido, analisar a realidade da avaliação em Artes Visuais das escolas públicas 

para maior abrangência torna-se necessário e significativo. Considera-se esse 

percurso de pesquisa importante em relação a este estudo de caso único e que 

tenciona novas oportunidades e continuidades, que aqui teve seu inicio e abre 

outras possibilidades futuras em relação a avaliação em Artes Visuais na escola com 

maior profundidade teórica de análise das concepções e práticas avaliativas e de 

seus instrumentos avaliativos na aprendizagem escolar em Artes Visuais.  
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