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“ Nós somos culpados de muitos erros e de muitas faltas, 
Mas nosso maior crime é abandonar as crianças, 

Negligenciando a fonte da vida. 
Muitas coisas de que nós precisamos podem esperar: 

A criança não pode. 
Exatamente agora é o tempo em que seus ossos estão sendo formados, 
Seu sangue está sendo feito e seus sentidos estão sendo desenvolvidos. 

Para ela, não podemos responder “amanhã”. 
Seu nome é Hoje”.  

                                                                                                              (GABRIELA MISTRAL).



RESUMO 

Esta dissertação, vinculada à linha de pesquisa Processos e Métodos Pedagógico-
Didáticos do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional 
de Blumenau (PPGE/FURB), situada na cidade de Blumenau, Santa Catarina (SC), 
apresenta uma pesquisa realizada com o objetivo geral de analisar as práticas 
pedagógicas de Artes Visuais para a inclusão escolar de educandos cegos nas 
aulas de Artes. A pesquisa, de natureza qualitativa, foi realizada em duas escolas da 
Rede Municipal de Ensino de Blumenau, SC, e teve como sujeitos um (1) educando 
cego (Léo), uma (1) educanda cega (Lia) e os colegas de classe de ambos, todos do 
Ensino Fundamental, duas (2) arte-educadoras (Luna e Leda), sendo que a primeira 
atua na turma em que estuda Léo e a segunda, na turma de Lia. Os dados foram 
coletados, por meio de entrevistas semi-estruturadas aplicadas às arte-educadoras e 
aos educandos cegos e observações das aulas de Artes, entre setembro e 
dezembro de 2007 e entre fevereiro e março de 2008, na Escola Primavera e, entre 
março e outubro de 2008, na Escola Verão.Também entre março e outubro de 2008, 
foram coletados dados na Escola Verão, por meio de oito ações pedagógicas de 
Artes Visuais desenvolvidas pela pesquisadora na turma onde estuda o educando 
Léo e de entrevista semi-estruturada aplicada à arte-educadora Leda e ao educando 
cego Léo. Os dados foram coletados na Escola Primavera, entre outubro e 
dezembro de 2007, por meio de entrevistas semi-estruturadas aplicadas às arte-
educadoras e aos educandos cegos e observações das aulas de Artes; e entre 
fevereiro e outubro de 2008, na Escola Verão, por meio de oito ações pedagógicas 
de Artes Visuais desenvolvidas pela pesquisadora na turma onde estuda o 
educando Léo e de entrevista semi-estruturada aplicada à arte-educadora Leda e ao 
educando cego Léo. A análise dos dados foi feita à luz das Leis e Documentos que 
guiam a inclusão escolar e dos estudos, sobretudo, de Peter Mittler, Susan 
Stainback e William Stainback, Lev Semenovich Vigotsky, Maria Teresa Eglér 
Mantoan, Hugo Otto Beyer, Amanda Pinto Fonseca Tojal, José Alfonso Ballestero-
Alvarez, Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva e Roberta Puccetti . A análise das 
entrevistas revelou que a inclusão escolar é um desafio a ser superado nas aulas de 
Artes, como também a falta de formação específica para o trabalho com educandos 
com deficiência visual, tanto acadêmica quanto continuada, é um discurso das arte-
educadoras entrevistadas, no que tange à justificativa das dificuldades encontradas 
para o trabalho com a inclusão escolar. As observações permitiram constatar que os 
materiais didáticos não eram adaptados pelas arte-educadoras e que o educando 
Léo normalmente lia um livro em braille que ele mesmo levava para a sala de aula, e 
a educanda Lia normalmente desenhava de forma aleatória.  As ações pedagógicas 
de Artes Visuais desenvolvidas pela pesquisadora na turma onde estuda o 
educando Léo, bem como os dizeres da arte-educadora Luna e do educando Léo, 
permitiram constatar que a adaptação de materiais que envolveram outros sentidos, 
como o tato, possibilitaram a participação do educando nas aulas de Artes, como 
também permitiu que o educando Léo manifestasse avanços por meio do fazer 
artístico. 
 
Palavras-chave : Inclusão escolar. Educandos cegos. Arte-educadoras. Práticas 
Pedagógicas. Artes Visuais. 
 



ABSTRACT 

This dissertação, tied with the research line Processes and Pedagogical-Didactic 
Methods of the Program of After-Graduation in Education of the Regional University 
of Blumenau (PPGE/FURB), situated in the city of Blumenau, Santa Catarina (SC), 
presents a research carried through with the general objective to analyze practical 
the pedagogical ones of Visual Arts for the pertaining to school inclusion of blind 
educandos in the lessons of Arts. The research, of qualitative nature, was carried 
through in two schools of the Municipal Net of Education of Blumenau, SC, and had 
as citizens one (1) educating blind (Léo), one (1) educanda blind (Read) and the 
classmates of both, all of Basic Ensino, two (2) art-educators (Luna and Leda), being 
that the first one acts in the group where study Léo and second, in the group of It 
read. The data had been collected, by means of half-structuralized interviews applied 
the art-educators and to the blind educandos and comments of the lessons of Arts, 
between September and December of 2007 and February and March of 2008, in the 
School Spring and, between March and October of 2008, in the Verão.Também 
School between March and October of 2008, they had been collected given in the 
School Summer, by means of eight pedagogical actions of Visual Arts developed by 
the researcher in the group where it studies educating the Léo and of interview half-
structuralized applied to the Leda art-educator and educating the blind Léo. The data 
had been collected in the School Spring, between October and December of 2007, 
by means of interviews half-structuralized applied to the art-educators and the blind 
educandos and comments of the lessons of Arts; e between February and October of 
2008, in the School Summer, by means of eight pedagogical actions of Visual Arts 
developed by the researcher in the group where it studies educating the Léo and of 
interview half-structuralized applied to the Leda art-educator and educating the blind 
Léo. The analysis of the data was made to the light of the Laws and Documents that 
guide the pertaining to school inclusion and of the studies, over all, of Peter Mittler, 
Susan Stainback and William Stainback, Lev Semenovich Vigotsky, Maria Teresa 
Eglér Mantoan, Hugo Otto Beyer, Amanda Pinto Fonseca Tojal, Jose Alfonso 
Ballestero-Alvarez, Maria Cristina of Rosa Fonseca Da Silva and Roberta Puccetti. 
The analysis of the interviews as well as disclosed that the pertaining to school 
inclusion still is a challenge to be surpassed in the lessons of Arts, the lack of specific 
formation in visual deficiency, in such a way academic how much continued, still is a 
speech of the interviewed art-educators, in what it refers to to the justification of the 
difficulties found for the work with the pertaining to school inclusion. The comments 
had allowed to evidence that the didactic materials were not adapted by the art-
educators and that educating the Léo normally read a book in braille that he himself 
led for the classroom, and educanda Lia normally drew of random form.  The 
pedagogical actions of Visual Arts developed by the researcher in the group where it 
studies educating the Léo, as well as saying them of the Luna art-educator and 
educating the Léo, had allowed to evidence that the adaptation of materials that had 
involved other directions, as the tato, makes possible the participation of educating in 
the lessons of Arts, as well as allowed that educating the Léo revealed advances by 
means of artistic making.   
 
Keywords : Inclusion school. Educandos blind. Art-educators. Practical Pedagogical. 
Visual arts. 
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1 INTRODUÇÃO: VIVÊNCIAS, EXPERIÊNCIA HUMANA, ESTUDO S E BUSCA 

QUE FORMAM UMA COLCHA DE RETALHOS  

“Era legal juntar dois tecidos que estavam separados e que, 
 então, ficavam grudados, se tornando um só para sempre!  

E os retalhos eram lindos: verdes, a cor do mar,  
e azuis, a cor preferida do menino!” 

 (LEÃO, 2008, p.14).  

Iniciar este trabalho é como dar continuidade ao processo de tecer uma 

colcha de retalhos. Retalhos que são tecidos e costurados uns aos outros, com a 

mesma finalidade: agruparem-se para formar a colcha, o todo que certamente 

aquecerá algum coração.  

Do mesmo modo como se forma a colcha de retalhos, forma-se a história de 

nossas vidas: cada caminho percorrido é um retalho que, aos poucos, vai se 

agrupando a fim de alcançar a realização dos sonhos. 

Cada retalho desta colcha tem um significado próprio e nos marca com 

cicatrizes que carregaremos pelo resto de nossas vidas e que, certamente, farão a 

diferença no momento de, agrupados, aquecerem os corações em busca da 

realização dos sonhos.   

Um dos retalhos de minha1 colcha retrata um contexto bem diferente do 

encontrado hoje: o contexto onde estudei nos meus primeiros quatro anos escolares 

– então chamados Ensino Fundamental –, nos anos de 1987 a 1990. Lembro-me 

com carinho de dois amigos da escola que eram especiais, “diferentes”: José2 e Ana. 

Eles estudavam comigo e freqüentavam a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) no outro período. Nessa época, pelo menos nessa escola, não 

se falava em inclusão. Porém, lembro-me de que, como o bairro e também a escola 

eram pequenos e todos se conheciam, a presença desses amigos “diferentes” era 

aceita. Além disso, a escola parecia promover a integração de José e de Ana, pois 

                                                 
1 Tendo em vista o caráter extremamente subjetivo deste capítulo, optei, para relatar os caminhos que 
percorri até a entrada no Mestrado em Educação, pelo uso do verbo na primeira pessoa do singular. 
A partir do momento da definição do tema de minha pesquisa, passei a fazer uso do verbo na 
primeira pessoa do plural, pois esta dissertação agrega as contribuições da minha orientadora, dos 
meus colegas e amigos do Mestrado e do grupo de pesquisa Processos e Métodos Pedagógico-
Didáticos do qual faço parte e também dos membros da banca de qualificação e defesa.  
2 Optei por utilizar, nesta dissertação, nomes fictícios para todas as pessoas por mim citadas, sejam 
sujeitos da pesquisa ou não, com o intuito de preservar a identidade das mesmas.    
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não me recordo da participação dessas crianças em sala de aula; recordo-me, sim, 

do discurso da época que era muito voltado à presença das crianças na APAE.  

Na escola, muitas crianças não brincavam com José e Ana. Contudo, algo 

sempre me fez conviver com os dois de uma forma natural.  Brincávamos juntos, eu 

os ajudava e, na verdade, não os via com tanta diferença como ocorria com as 

professoras e com alguns alunos.  

Em relação a esses meus dois amigos – José e Ana –, o que mais me 

entristece é saber que, depois da quarta série, não me acompanharam para a 

“escola grande”.  Afinal, a escola era pequena e todos mudavam de escola na quinta 

série. Meus amigos deixaram a escola e passaram a freqüentar a APAE. Fiquei 

muito triste, pois Ana está lá até hoje. Sua vida está centrada em dois contextos: sua 

casa e a APAE. Nunca a encontrei, nem em um simples supermercado. E ela 

estudava comigo. Não sei se está feliz ou não, pois perdi o contato. Lamento, na 

verdade, esse distanciamento. 

Já nos anos de 1991 a 1993, hoje, anos finais do Ensino Fundamental, levada 

pela necessidade financeira, distanciei-me dessa escola, pois ingressei no mercado 

de trabalho e acabei mudando de escola. Embora não tenha tido nenhum contato 

com algum amigo “especial”, esse grupo me marcou muito, pois fiz grandes 

amizades, algumas que duram até hoje. Porém, lembro-me de uma situação que 

muito me chateava: “eu” sempre fui muito magra e, por isso, era motivo de piadinhas 

e apelidos na escola. Alguns meninos me chamavam usando expressões como 

“pau-de-virar-tripa” e “lingüiça mal-enchida”.  Lembro-me de que isso me entristecia 

de tal forma que pedia a minha mãe que fizesse mingau de “farinha láctea” para 

engordar. Também me recordo de que aqueles meus dois amigos especiais nunca 

demonstraram preconceito algum referente à minha aparência. Talvez por esse 

motivo, lembro-me muito mais desse pedaço do retalho da colcha de minha vida – 

do Primário – do que daquele – do Ginásio – em que tive a decepção de ser rotulada 

pelos amigos, o que fez com que eu apagasse da minha mente boa parte dos 

momentos vividos.  

Além do contato com os dois amigos “diferentes” – Ana e José –, tive 

oportunidade, já na graduação, no ano de 2002, durante o estágio de observação do 

Curso de Artes que então cursava na Universidade Regional de Blumenau, Santa 
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Catarina, de conviver com um aluno com baixa visão3 na Educação Infantil, o que, 

na época, fez-me optar pela realização do estágio prático na turma em que esse 

educando estava presente.  

Para a realização do estágio, optei por oportunizar atividades de Artes aos 

educandos de acordo com a realidade da turma e adaptadas às necessidades de 

todos, inclusive ao educando com baixa visão. Assim, ampliei e projetei imagens das 

obras-de-arte de maneira que todos os educandos pudessem realizar a leitura das 

mesmas, como também oportunizei o trabalho de intervenção com fragmentos da 

própria obra em tamanho grande, para que todos conseguissem realizar sua 

produção artística. Como resultado do estágio, obtive a participação de todos os 

educandos nas ações pedagógicas de Artes realizadas.  

Após a graduação em Artes, já no tempo da especialização em Metodologia 

do Ensino da Arte, realizada durante os anos de 2005 e 2006, quando atuava como 

professora de Artes4 em uma escola pública, me defrontei com uma situação 

semelhante à vivenciada no estágio. Em outras palavras, observei um educando 

com baixa visão, da segunda série do Ensino Fundamental, que estava sendo 

excluído nas aulas, isto é, percebi que esse educando não participava das aulas 

com a professora regente e que era normalmente “colocado” no fundo da sala. 

Essas situações relacionadas a esse educando foram constatadas nos momentos 

de troca de professores da turma em que o referido educando estudava, pois, 

normalmente, como professora de Artes, esperava, na porta da sala, o término da 

aula da professora regente para entrar e ministrar minha disciplina. Durante essa 

espera, que normalmente durava de cinco a dez minutos, observava e questionava a 

professora regente sobre a participação da turma e de Mateus, o educando com 

baixa visão.  

Atuar na turma que Mateus freqüentava foi um grande desafio, pois me 

deparei com a oportunidade de ministrar as aulas de Artes, além de observar o que 

ocorria com o educando com baixa visão nas aulas da professora regente.  

                                                 
3 “Chama-se visão subnormal, ou baixa visão, como preferem alguns especialistas, a alteração da 
capacidade funcional decorrente de fatores como rebaixamento significativo da acuidade visual, 
redução importante do campo visual e da sensibilidade aos contrastes e limitação de outras 
capacidades” (GIL, 2007, p. 06). 
4 Professor de Artes é a nomenclatura utilizada pela maioria das Secretarias de Educação, referindo-
se ao profissional que trabalha com o ensino de arte, já o termo arte-educador nasceu na década de 
1980 como resistência ao professor de Educação Artística. A Educação Artística foi uma proposta 
criada pelo regime militar na década de 1970. Nesta dissertação, utilizaremos o termo arte-educador 
para nos referirmos a esses professores. 
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A oportunidade mencionada me causou uma grande inquietação e 

perturbação. Senti-me, então, diante do desafio de trabalhar, como arte-educadora, 

pela primeira vez, com um educando com baixa visão. Para vencer esse desafio, 

procurei estratégias que oportunizassem a inclusão desse educando nas aulas de 

Artes. Procurei diferentes materiais que pudessem propiciar contraste entre claro e 

escuro e ampliei imagens para uma melhor visualização do educando com baixa 

visão. Também solicitei à escola que providenciasse alguns recursos dos quais esse 

educando tinha necessidade, como o quadro branco, por exemplo, pois proporciona 

mais contraste do que o quadro verde, o encaminhamento do educando para o 

Centro de Estimulação Visual e Apoio Pedagógico (CEVAP)5 e a troca de lugar na 

sala, para que ficasse mais próximo do quadro e dos professores. Entretanto, nem 

todas as solicitações foram atendidas. O encaminhamento para o CEVAP, por 

exemplo, não aconteceu, sob a justificativa de que o educando já recebia 

atendimento na APAE, e o quadro não foi trocado, por falta de verba. Quanto à troca 

de lugar, foi providenciada pela professora regente da turma.  

Mesmo tendo pesquisado estratégias para atender às necessidades desse 

educando com baixa visão, senti preocupação em saber como os arte-educadores 

procediam em relação aos educandos com deficiência visual. Diante dessa 

preocupação, associada à exigência do curso de especialização que cursava da 

realização de um trabalho monográfico, realizei uma pesquisa6 com os arte-

educadores das escolas públicas municipais da cidade de Gaspar, Santa Catarina. 

Tive como objetivo, com essa pesquisa, conhecer como esses arte-educadores 

trabalhavam, nas aulas de Artes Visuais, com a inclusão do educando deficiente 

visual7. Como resultado da pesquisa, constatei que, entre os seis arte-educadores 

                                                 
5 O CEVAP é uma escola de educação especial, do município de Blumenau, Santa Catarina, que 
atende, de forma especializada, educandos com deficiências visuais que freqüentam ou não o ensino 
regular.   
6 Esta pesquisa está registrada na monografia intitulada “Inclusão do educando deficiente visual nas 
aulas de Artes Plásticas: uma reflexão sobre as escolas públicas municipais de Gaspar – SC/Brasil”, 
disponível na sala do Projeto Arte na Escola, Pólo FURB. O Projeto Arte na Escola é uma parceria 
entre a Universidade Regional de Blumenau (FURB) e as Secretarias de Educação de diferentes 
municípios para apoio aos professores de Artes. Tem como objetivo apoiar os arte-educadores por 
meio de formações, distribuição de materiais, programas de pós-graduação e seminários. 
 
7 Deficiente visual refere-se a uma pessoa em situação irreversível de diminuição da resposta visual, 
em virtude de causas congênitas ou hereditárias, mesmo após tratamento clínico e/ou cirúrgico e uso 
de óculos convencionais. A diminuição da resposta visual pode ser leve, moderada, severa, profunda 
(que compõem o grupo de visão subnormal ou baixa visão) e ausência total da resposta visual 
(cegueira).  
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entrevistados, apenas um se preocupava em ampliar imagens para os educandos 

deficientes visuais e que os demais adotavam uma postura de indiferença em 

relação às atividades realizadas, sob a justificativa da falta de formação.  

Observei, no decorrer da pesquisa realizada em Gaspar, algumas 

divergências entre os dizeres dos arte-educadores, que admitiram não adaptar 

material algum para o educando deficiente visual, e os dizeres dos educandos, que 

afirmavam participar das aulas. Constatei um grande esforço desses educandos 

para participarem das aulas, como também certa ingenuidade em seus 

entendimentos relacionados às aulas de Artes Visuais, ou seja, constatei que os 

educandos acreditavam que realmente participavam das aulas de Artes por fazerem 

desenhos ou se ocuparem com alguma atividade diferenciada durante essas aulas.  

A referida pesquisa também permitiu constatar que, enquanto algumas turmas 

são preparadas para a inclusão por meio da amizade, do companheirismo e do 

trabalho em grupo, outras não são preparadas nem orientadas sobre a deficiência e 

a necessidade especial dos colegas de classe. Ao final da análise da pesquisa 

realizada em Gaspar, compreendi que, para trabalhar as Artes Plásticas com 

educandos deficientes visuais, é necessário reestruturar a escola e a comunidade 

escolar, pois a família também possui um papel a desempenhar na inclusão desses 

educandos. 

O estudo mencionado fez com que o tema abordado passasse a ocupar o 

centro do meu interesse profissional e suscitasse em mim o desejo de ampliar e 

aprofundar os conhecimentos que tinha a respeito, bem como de contribuir, de 

alguma forma, com a inclusão de educandos deficientes visuais nas aulas de Artes. 

Por este motivo, ingressei, em 2007, no Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Regional de Blumenau (PPGE-FURB). A princípio, tinha a intenção 

de realizar uma pesquisa semelhante à realizada em Gaspar em um município 

maior, como Blumenau, por exemplo, procurando não só escutar os arte-

educadores, mas também, se possível, vivenciar ações pedagógicas de Artes que 

propiciassem a inclusão de educandos cegos nas aulas de Artes Visuais.  

Entretanto, durante as aulas no Mestrado, atentei para o fato de que, 

normalmente, nas aulas de Artes Visuais, é realizado um trabalho fundamentado na 

Abordagem Triangular do Ensino da Arte, proposta idealizada por Ana Mae Barbosa, 

que consiste em fruir, contextualizar e produzir exercícios artísticos. No que se refere 

à metodologia adotada, a minha preocupação estava justamente na fruição da 
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imagem da obra-de-arte pelo educando deficiente visual, isto é, em como esse 

educando poderia entrar em contato com a Arte em sala de aula.   

Dado o exposto, defini que a minha pesquisa teria como tema a inclusão de 

educandos cegos nas aulas de Artes Visuais. Ao delimitarmos o tema da nossa 

pesquisa, fez-se necessário realizar uma busca, a fim de sondar trabalhos 

desenvolvidos, entre os anos de 2007 e 2008, sobre o mesmo tema e encontrar 

pedaços de retalhos semelhantes aos já existentes ou, então, pedaços que 

pudessem servir para serem agrupados a esta colcha. Optamos, desta forma, por 

fazer uma busca no site de produções do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD), dos periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) e do Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), bem como no 

banco de teses e dissertações de diferentes universidades, como Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Regional de Blumenau (FURB), 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de São Paulo (UFSP), Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC), entre outras.  

 A busca mencionada, que utilizou como palavras-chave “arte”, “deficiência 

visual” e “inclusão”, permitiu encontrar duas dissertações e vinte e sete artigos, 

todos relacionados ao tema de estudo, ou seja, à inclusão de educandos cegos nas 

aulas de Artes Visuais. 

A primeira dissertação encontrada apresenta uma pesquisa desenvolvida por 

José Alfonso Ballestero-Alvarez, no ano de 2003, intitulada “Multissensorialidade no 

ensino de desenho a cegos”. Ballestero-Alvarez (2003) realizou uma análise 

referente ao desenho de pessoas cegas que freqüentavam um instituto 

especializado. Seu objetivo era entender como a pessoa cega produzia imagens 

mentais após a experiência tátil e como as representava artisticamente. O 

pesquisador concluiu, com a sua pesquisa, que todo ser humano tem direito à 

cidadania e ao acesso à produção cultural da sociedade. Também concluiu que a 

arte pictórica é acessível ao cego, desde que seja utilizada a multissensorialidade 

para propiciar esse acesso, bem como que há grande necessidade de materiais 

didáticos para o ensino de Artes Plásticas para cegos.  

A pesquisa de Ballestero-Alvarez (2003) se aproxima da nossa pesquisa, 

principalmente no que se refere à adaptação de materiais didáticos de Artes Visuais 
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para a inclusão do educando cego. No entanto, a pesquisa se distancia da nossa, 

pois a proposta do pesquisador foi desenvolvida em um instituto especializado para 

o atendimento a pessoas cegas, enquanto a nossa foi realizada em escolas de 

Educação Básica. 

A segunda dissertação encontrada é de Amanda Pinto Fonseca Tojal que 

desenvolveu, em 1999, uma pesquisa intitulada “Museu de arte e público especial”, 

para a qual recebeu apoio financeiro e incentivo do governo de São Paulo, com os 

quais promoveu a adaptação da Pinacoteca do estado ao público especial, inclusive 

às pessoas deficientes visuais. A autora defendeu a tese de que as Artes Visuais 

podem ser acessíveis aos diferentes públicos presentes na sociedade 

contemporânea. Em sua pesquisa, Tojal (1999) concluiu que a Arte é acessível aos 

diferentes públicos, desde que os espaços, como museus, sejam adaptados para a 

fruição da Arte. A pesquisa, direcionada aos museus de Arte, vem ao encontro de 

nossa pesquisa por defender o acesso à Arte aos diferentes públicos; porém, dela 

se distancia por tratar do ambiente Museu e Galerias de Arte, enquanto nossa 

pesquisa analisa, como já mencionado, a inclusão de educandos cegos nas escolas 

de Educação Básica. 

As pesquisas de Ballestero-Alves (2003) e Tojal (1999) permitiram uma 

reflexão acerca da possibilidade de incluir o educando cego em Artes Visuais, pois, 

se pretendemos uma educação em Arte voltada para a diversidade, precisamos 

olhar para a educação em Arte de forma inclusiva, de maneira a ver todos os 

educandos como fazedores de sua própria história, capazes de apreciar Arte, 

capazes de se indignarem com sua cultura ou de a contemplarem por meio da Arte; 

enfim, capazes de criarem de acordo com a sua experiência de vida.  

Quanto aos vinte e sete artigos por nós encontrados nos sites de produções e 

nas bibliotecas das universidades pesquisados, selecionamos aqueles que se 

assemelham à nossa pesquisa (Quadro 1).  
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TÍTULO/AUTOR/ANO  ABORDAGEM 

A linguagem visual na 
educação especial 

(ORMEZZANO, 
2007) 

Esta investigação visou compreender a importância do fazer 
artístico, sugerir os modos mais adequados de organizar o 
espaço e os materiais, descrever a oficina como metodologia 
pedagógica e exemplificar com alguns casos as múltiplas 
possibilidades com que o educador especial pode se deparar no 
seu fazer profissional.  

Objetos 
pedagógicos/atividades 

lúdicas para a 
compreensão da arte e 
para a inclusão sócio-

cultural 
(FONSECA DA SILVA; 

SIMÓ, 2008) 

O artigo investiga a importância da Arte como facilitadora no 
processo de inclusão de pessoas com necessidades especiais, 
assim como identifica objetos pedagógicos e atividades lúdicas 
como ferramentas mediadoras para estudo e compreensão da 
Arte. 

Objetos pedagógicos 
inclusivos no cotidiano 

escolar 
(FONSECA DA SILVA e 

BORNELLI, 2006) 
 
 

Investigou a prática de uma professora de Arte na adaptação de 
situações de aprendizagem numa turma de alunos regulares 
com a presença de uma aluna com baixa visão. 
Teve como objetivo reconhecer a prática existente e aprofundar 
o convívio, buscando ampliar o contato com a professora, com 
a aluna cega e ter a possibilidade de acompanhar todos os 
encontros durante um semestre. 

Tecnologia e inclusão: 
maquetes tácteis no 

museu 
de Artes 

(FONSECA DA SILVA; 
KIRST, 2008) 

O artigo é um relato de investigação realizada no projeto 
“Museu de Artes: possibilidades de inclusão”, projeto que 
propôs investigar os caminhos de inclusão da pessoa cega no 
espaço museológico, por meio do uso de materiais e 
tecnologias acessíveis que possibilitem ao cego uma interação 
com a obra-de-arte nesse espaço. 

A inclusão na formação 
do professor de arte 

(FONSECA DA SILVA, 
2008) 

Esta pesquisa estuda a importância da inclusão na formação do 
professor de Artes Visuais, por meio da análise de documentos 
oficiais.  

A arte da comunicação 
na ponta dos dedos: a 

pessoa cega 
(PAGLIUCA, 2007) 

Este estudo relata uma observação das respostas perceptivas 
de cegos que compareceram a uma exposição de Artes 
Plásticas. 

Arte na educação para 
todos 

(BARBOSA, 2000) 

A autora defende a Arte como fator de inclusão social e a Arte 
para todos. Reflete sobre a importância da arte-educação para 
todos, bem como o direito ao acesso à Arte como conhecimento 
cultural e histórico. Não enfoca a deficiência visual, mas todo e 
qualquer fator de exclusão social existente na sociedade. 

Articulando: arte, ensino 
e produção para uma 

educação especial 
(PUCCETTI, 2008) 

 

Trata do papel da Arte na educação, a partir da construção 
teórica sobre a qual se assenta como conhecimento 
sistematizado e estruturado na experiência do fazer, conhecer e 
exprimir, da linguagem e da produção artística, dotada de 
compreensibilidade e autonomia, fundamentos que sustentam a 
articulação da Arte, ensino e produção artística, diante da 
diversidade das necessidades educacionais contemporâneas.  

Arte: limites e 
possibilidades 

(VENDRAMINI, 2008) 

Vendramini relata sua experiência pessoal com a Arte e a 
inclusão. A autora, que é tapeceira e cega, discursa sobre os 
limites e as possibilidades encontradas para o acesso à Arte 
durante sua vida.  

Quadro 01  - Artigos sobre arte, deficiência visual e inclusão 
Fonte: Pesquisadora (2008) 
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Como podemos visualizar no Quadro 1, os artigos selecionados, da mesma 

forma que as pesquisas de Ballestero-Alvarez (2003) e de Tojal (1999), se 

assemelham a nossa pesquisa, por tratarem de inclusão de Arte de pessoa cega 

e/ou de deficiente visual, mas não tratam especificamente de ações pedagógicas de 

Artes Visuais destinadas à inclusão escolar de educandos cegos nas aulas de Artes 

em escolas de Educação Básica. Assim, consideramos que a realização de nossa 

pesquisa possa ser justificada pela ausência de estudos com este direcionamento 

nos sites de produções e nas bibliotecas das universidades em que empreendemos 

as buscas já mencionadas. Igualmente pode ser justificada pelo nosso desejo de 

contribuir, de alguma maneira, com a inclusão de educandos cegos nas aulas de 

Artes Visuais.  

Em se tratando, ainda, da justificativa para a realização de nossa pesquisa, 

esperamos poder compartilhar a preocupação que temos com a inclusão de 

educandos cegos nas aulas de Artes Visuais com pessoas que estejam, assim como 

nós, de coração aberto, dispostas a pensar sobre nossas crianças cegas, sobre o 

modo como aprendem e o modo como ensinamos, podendo, assim, quem sabe, 

fazer parte de outras colchas que foram ou estão sendo tecidas na vida de 

diferentes pessoas e em diferentes lugares do mundo. Afinal, na história da Arte, por 

volta de 1900, já encontramos artistas consagrados que apresentaram, no decorrer 

de suas vidas, alguma deficiência visual. Os artistas impressionistas Claude Monet 

(1840 – 1926) e Edgar Degas (1834 – 1917) desenvolveram cegueira adquirida e, 

hoje, suas caminhadas artísticas complementam a importância do trabalho com 

Artes Visuais e educandos deficientes visuais.  

Segundo Tojal (1999, p. 10): 

A cegueira adquirida ou cegueira tardia é caracterizada pela perda quase 
total ou integral do sentido da visão em indivíduos que já possuíram a visão 
e cujas imagens visuais ainda estão, de certa forma, presentes. A perda da 
visão, nestes casos, poderá ocorrer em razão de acidentes ou mais 
freqüentemente, de maneira progressiva em virtude de doenças específicas 
ou degenerativas, acarretadas muitas vezes pelo avanço da idade. 

A cegueira adquirida se caracteriza pela perda total de visão após os cinco 

anos de idade, e a pessoa que a desenvolve possui memória visual, como foi o caso 

dos artistas plásticos Claude Monet e Edgar Degas. 
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Segundo Pereira (1997), Claude Monet pintava paisagens e era 

completamente apaixonado pela natureza e pela luz solar. Trabalhava ao ar livre 

procurando perceber os efeitos da incidência da luz. Suas obras mais famosas são 

retratos do jardim de sua casa, de sua ponte japonesa e de suas ninféias. O artista, 

que dizia que as cores eram sua obsessão, seu divertimento e seu tormento de 

todos os dias, desenvolveu uma catarata que o deixou quase cego. Mesmo diante 

da dificuldade de enxergar a natureza pela qual era apaixonado, Claude Monet não 

deixou de pintar e passou a utilizar tons avermelhados e fortes em suas telas. 

Claude Monet fez uma cirurgia e obteve sucesso, podendo ter de volta a 

oportunidade de ver e admirar as paisagens.  

Diferente de Claude Monet, Edgar Degas era um artista que adorava a dança, 

as mulheres e os cavalos. Nunca teve um relacionamento sério e dizia que existe o 

amor e existe o trabalho, mas temos apenas um coração. Edgar Degas perdeu a 

visão gradativamente e, como já não podia mais enxergar, passou a dedicar-se à 

criação de estatuetas de bailarinas e cavalos. Conforme sua dificuldade de enxergar 

aumentava, o tamanho de suas esculturas diminuía, assim como seus tons pastéis 

iam ganhando tons mais vivos. Morreu cego, mas em momento algum abandonou a 

criação, a experiência artística e a poética.  

 Quando pensamos em Arte e em todas as possibilidades de trabalho e 

desenvolvimento humano que a Arte propicia em sala de aula, pensamos em “todos” 

os educandos como pessoas capazes de se sensibilizarem com a Arte e 

construírem diferentes aprendizados por meio dela. Para tanto, acreditamos ser 

necessário propiciar o acesso à Arte, em sala de aula, a todos os educandos, 

indiferente de suas limitações. Neste trabalho, questionamos especificamente o 

trabalho desenvolvido em Artes Visuais em turmas onde estudam educandos cegos, 

por se tratar de uma área da Arte especificamente “visual”.  

Uma vez, então, exposto o resultado da busca de produções acadêmicas 

sobre o tema, lançamos a pergunta que serviu de ponto de partida para a pesquisa: 

Como propiciar a inclusão de educandos cegos nas aulas de Artes Visuais?  

Delimitamos, igualmente, o objetivo geral e os específicos a serem 

alcançados com esta pesquisa. O objetivo geral ficou definido como: Analisar as 

práticas pedagógicas de Artes Visuais para a inclusão escolar de educandos cegos 

nas aulas de Artes. 

Como objetivos específicos, delimitamos: 
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� Compreender, por meio dos dizeres e das observações, a concepção de 

inclusão escolar e as práticas pedagógicas de Artes das arte-educadoras 

nas turmas freqüentadas pelos educandos cegos Léo e Lia, participantes 

desta pesquisa.  

� Compreender, por meio dos dizeres e das observações, as relações entre 

arte-educadoras e educandos cegos e entre educandos cegos e os outros 

estudantes da sala de aula. 

� Avaliar as ações pedagógicas de Artes Visuais para inclusão escolar do 

educando Léo, por meio dos dizeres deste educando cego e da arte-

educadora Luna, bem como da participação do educando nas aulas de 

Artes e dos seus avanços na utilização de materiais e no fazer artístico.  

Diante do exposto, estruturamos esta dissertação da seguinte forma: no 

Capítulo I, Introdução: vivências, experiência humana, estudos e busca que formam 

uma colcha de retalhos, apresentamos a nossa trajetória como pesquisadora, o 

tema, a justificativa, a questão-problema, os objetivos e a estrutura do trabalho. 

No Capítulo II, Linha especial, restos de tecido, tesoura afiada e persistência 

para tecer a colcha de retalhos, expomos sobre os procedimentos metodológicos 

adotados neste estudo, bem como sobre as escolas e os sujeitos escolhidos para 

participar desta pesquisa. 

No Capítulo III, Arte, inclusão e diversidade: sob o olhar das arte-educadoras 

e de seus educandos cegos, apresentamos a análise  dos dizeres das arte-

educadoras e dos educandos cegos e também das observações que fizemos das 

práticas pedagógicas de Artes nas salas freqüentadas pelos educandos cegos Léo e 

Lia. Agrupamos os dizeres e as observações em três categorias: concepção de 

escola inclusiva; práticas pedagógicas de Arte; e relações entre arte-educadoras e 

educandos cegos e entre educandos cegos e os outros estudantes da sala. 

No Capítulo IV, “Porque não entra na cabeça que ele pode fazer também, 

sabe”: descrição de ações para a inclusão de educandos cegos, discorremos sobre 

as oito ações pedagógicas de Artes por nós desenvolvidas na turma do educando 

Léo, que freqüenta a Escola Verão, bem como as avaliamos. Na seqüência, 

trazemos as Considerações Finais, as Referências e os Apêndices. 
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Uma vez finalizada a Introdução, passamos para a metodologia, capítulo no 

qual damos continuidade à construção de mais um retalho de nossa colcha sobre os 

procedimentos metodológicos para esta pesquisa.  
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2 LINHA ESPECIAL, RESTOS DE TECIDO, TESOURA AFIADA E PERSISTÊNCIA 

PARA TECER A COLCHA DE RETALHOS  

“Ah! Mas era tão gostoso acompanhar o movimento 
da agulha furando o pano, 

 mergulhando no tecido como uma gaivota no mar 
 e saindo pelo outro lado”. 

 (LEÃO, 2008, p.14).  

As palavras poéticas de Leão sugerem o método utilizado para costurar a 

colcha de retalhos, o “movimento da agulha furando o pano” e “saindo pelo outro 

lado”. Da mesma forma, neste capítulo, apresentamos a metodologia utilizada para a 

realização desta pesquisa, que teve como objetivo geral analisar as práticas 

pedagógicas de Artes Visuais para a inclusão escolar de educandos cegos nas 

aulas de Artes. Tratamos, neste capítulo, de todos os procedimentos e técnicas que 

utilizamos neste estudo de abordagem qualitativa. 

A pesquisa de abordagem qualitativa, para Bogdan e Biklen (1994, p. 47-51) 

apresenta, entre outras, as seguintes características: 

Supõe contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a 
situação que está sendo investigada, via de regra através do trabalho 
intensivo de campo [...] os investigadores qualitativos freqüentam os locais 
de estudo porque se preocupam com o contexto. Entendem que as ações 
podem ser melhor compreendidas quando são observadas no seu ambiente 
de ocorrência. 

No sentido apontado por Bogdan e Biklen (1994), mantivemos contato direto e 

prolongado com o local e a situação investigada, ou seja, com as duas escolas 

públicas municipais de Blumenau freqüentadas por dois educandos cegos e nas 

quais realizamos esta pesquisa, bem como com as práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelas arte-educadoras nas turmas freqüentadas por esses 

educandos. Ainda em consonância com Bogdan e Biklen (1994), assim procedemos 

porque nos preocupamos com o contexto e entendemos que poderíamos 

compreender melhor as práticas pedagógicas das artes-educadoras observando-as 

na sala de aula onde ocorrem essas práticas.  
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Para escolhermos as escolas onde estavam matriculados os educandos 

cegos, primeiramente realizamos um levantamento no Centro de Educação 

Municipal Alternativa (CEMEA)8 e no CEVAP do município de Blumenau. 

No levantamento realizado na Escola Alternativa, constatamos 02 casos de 

crianças cegas, matriculadas e freqüentando regularmente o Ensino Fundamental no 

referido município. Já no CEVAP, constatamos 03 casos. 

Para selecionar as escolas onde realizaríamos a pesquisa, utilizamos como 

critérios que a escola deveria: 

a) ter, em seu quadro de matrículas, educandos com perda total de visão 

(cegueira congênita ou adquirida);  

b) pertencer à Rede Pública Municipal de Ensino de Blumenau, para não 

diferenciar as propostas de planejamento e o número de aulas de Artes 

por turma; 

c) estar localizada em bairros distintos, para poder explorar realidades locais 

diferenciadas; 

d) apresentar casos de inclusão de educandos cegos em diferentes turmas 

do Ensino Fundamental.  

Entre as 03 escolas públicas municipais de Blumenau que apresentaram, em 

seu quadro de matrícula do ano de 2007, educandos cegos, duas se enquadraram 

nos critérios estabelecidos, razão pela qual as selecionamos para a realização de 

nossa pesquisa.  

As escolas selecionadas atendem, no período diurno, a educandos de 06 a 14 

anos, sendo que possuem em suas turmas dois educando cegos. Assim, os sujeitos 

desta pesquisa são esses dois educandos. Um deles, ao qual nos referiremos como 

Léo, estuda na escola à qual atribuímos o nome fictício de Escola Verão; o outro, a 

quem atribuímos o nome Lia, estuda na escola à qual demos o nome fictício Escola 

Primavera.  

Além de Lia e Léo, participaram de nossa pesquisa as duas arte-educadoras 

que para eles lecionavam: Leda e Luna, respectivamente. Cabe lembrar que 

                                                 
8 O Centro de Educação Municipal Alternativa, conhecido como Escola Alternativa, é uma escola de 
educação especial que atende, de forma especializada, educandos com necessidades especiais que 
freqüentam o ensino regular.  Os alunos freqüentam a Escola Alternativa em horário oposto ao da 
escola regular, e os dias são determinados pelos profissionais da instituição de acordo com a 
necessidade do aluno. 
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optamos, como já mencionado na nota de rodapé 2, por utilizar, nesta dissertação, 

nomes fictícios para os sujeitos com o intuito de preservar a identidade dos mesmos.  

Após a seleção dos sujeitos da pesquisa, iniciamos o processo de acesso ao 

campo. Primeiramente, entramos em contato com os diretores, coordenadores e 

arte-educadores das escolas selecionadas a fim de apresentar a proposta de 

pesquisa e solicitar dos diretores as autorizações necessárias para o 

desenvolvimento do trabalho. Demos este primeiro passo em consonância com 

Bogdan e Biklen (1994, p.116), segundo os quais “o primeiro passo para a 

negociação do acesso consiste em clarificar os pormenores da hierarquia e das 

regras da escola em questão”. 

Conseguida a autorização dos diretores para a realização da pesquisa nas 

instituições escolhidas, buscamos, com os diretores e também com as arte-

educadoras, informações para a caracterização das escolas e dos sujeitos da 

pesquisa. 

A Escola Primavera faz parte da Rede Pública Municipal de Ensino de 

Blumenau e atende a crianças de primeiro ano a oitava série do Ensino 

Fundamental. É uma instituição cujos caminhos percorridos em direção à educação 

inclusiva não são recentes, pois a educanda Lia participa desse contexto escolar 

desde a pré-escola. 

Na turma de Lia, são ministradas 10 disciplinas, distribuídas entre professores 

específicos de cada área, o que promove uma rotatividade de aulas diárias de 

acordo com horários preestabelecidos, organizadas a cada 48 minutos. As aulas de 

Artes possuem a carga horária, para essa turma, de duas aulas, num total de 

1h36min semanais. 

Lia tem 13 anos, faz parte de um grupo de vinte educandos da sexta série9, é 

cega congênita e apresenta espectro de autismo10. As características do espectro de 

autismo apresentadas por Lia são: movimentos repetitivos (do tronco, para frente e 

                                                 
9 Como a pesquisa foi realizada nos anos de 2007 e 2008, cabe esclarecer o seguinte: a) Lia 
freqüentava a quinta série – em 2007 – quando realizamos a entrevista semi-estrutura com essa 
educanda e com a arte-educadora Leda e quando realizamos parte das observações das aulas de 
Artes; essa educanda freqüentava a sexta série – em 2008 – quando realizamos mais algumas 
observações das aulas de Artes; b) Léo freqüentava a quarta série – em 2008 – quando 
desenvolvemos as oito ações pedagógicas de Artes Visuais em sua turma e o entrevistamos, 
juntamente com a arte-educadora Luna, antes e após desenvolvermos as ações mencionadas. 
10“Os transtornos do espectro autista são considerados modernamente como um conjunto 
heterogêneo de síndromes clínicas, tendo em comum a tríade de comprometimentos da interação 
social recíproca, comunicação verbal e não-verbal e comportamentos repetitivos e estereotipados, 
variando num continuum, desde as formas mais graves até as mais leves”  (PONTES, 2008, p. 02). 
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para trás; da cabeça, para os lados; e das mãos); ecolalia (repetição das palavras); 

uso do pronome “ela” para fazer referência a si mesma; sensibilidade a ruídos 

agudos; e dificuldade na interação com o grupo no momento das atividades. 

A família de Lia aponta duas possibilidades para a causa da sua cegueira: má 

formação do feto e retinopatia da prematuridade. Porém, não existe nenhum 

diagnóstico que comprove as hipóteses da família de Lia; apenas sabemos que a 

menina ficou algum tempo na incubadora e que, em alguns casos, a luz do aparelho 

pode ocasionar cegueira nos bebês.  

 A Escola Verão também é uma escola pública municipal que atende a 

crianças de primeiro ano a oitava série do Ensino Fundamental. O educando Léo 

tem 09 anos e faz parte do grupo de trinta e cinco educandos da quarta série, de 

cuja grade curricular constam duas aulas semanais de Artes com duração de 

1h36min. O educando Léo estuda nessa escola desde o pré-escolar e, como Lia, é 

cego congênito, resultado da Retinopatia da Prematuridade. 

Sobre a Retinopatia da Prematuridade, Tojal (1999, p. 13) explica que se 

caracteriza 

por uma mal formação (sic) ocasionada por fatores hereditários, congênitos, 
doenças (rubéola) ou fatores externos. Entre os fatores externos destaca-se 
a Retinopatia da Prematuridade, ocasionada por uma dosagem inadequada 
de oxigenação no recém-nascido dentro da incubadora (berço tipo 
‘Isolete’)11  

A cegueira congênita apresentada pelos educandos Lia e Léo caracteriza-se 

pela perda total de visão desde o nascimento ou anterior aos cinco anos de idade. O 

cego congênito, na maioria das vezes, não apresenta memória visual, o que 

normalmente provoca o cérebro a criar mecanismos naturais de substituição do 

sentido da visão por outros sentidos sensoriais, como o tato, a audição, o gosto e o 

olfato. Normalmente, os sentidos sensoriais mais desenvolvidos são o tato e a 

audição. Para Vigotsky (1997, p. 101), “el defecto de Ia vista provoca un desarrollo 

acentuado del oído, del tacto y los otros sentidos” 12. 

Tojal (1999, p.10) acredita que o tato possa ser mais desenvolvido por 

“proporcinar o referencial da forma e características dos objetos e elementos 

                                                 
11 Berço especial (aquecido) para bebês prematuros. 
12 “O defeito da vista provoca um desenvolvimento acentuado do ouvido, do tato e de outros 
sentidos”. (Tradução nossa) 
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existentes no meio ambiente” e a audição “por lhe permitir o referencial espacial e a 

comunicação verbal, forma essencial tanto para sua orientação e apreensão 

espacial, como também para seu relacionamento social”. 

Quanto às professoras participantes desta pesquisa, ambas possuem 

licenciatura plena em Artes. Leda, arte-educadora da turma freqüentada por Lia, tem 

trinta e nove anos de idade, vinte e dois anos de magistério e há onze anos trabalha 

na escola onde realizamos a pesquisa, e Luna, arte-educadora da série onde Léo 

estuda, tem trinta e dois anos de idade, sete anos de magistério e há quatro trabalha 

na escola onde realizamos a pesquisa.  

Uma vez feita a caracterização das escolas e dos sujeitos da pesquisa, 

iniciamos a coleta de dados, utilizando como instrumento a entrevista semi-

estruturada aplicada às duas arte-educadoras e aos dois educandos cegos.  

A entrevista semi-estruturada, segundo Farr (1982 apud BAUER e GASKELL, 

2000, p. 65), é “essencialmente uma técnica, ou método, para estabelecer ou 

descobrir que existem perspectivas, ou pontos de vista sobre fatos, além daqueles 

da pessoa que inicia a entrevista”. Quando é semi-estruturada, conta com um tópico-

guia, elaborado pelo entrevistador.  

O tópico-guia, como o próprio nome menciona, é um guia, um roteiro para a 

entrevista semi-estruturada, sendo que o pesquisador não deve ficar preso somente 

a ele. Não serve como formulário de perguntas e respostas, o que exige que o 

entrevistador use “sua imaginação social científica para perceber quando temas 

considerados importantes e que não poderiam estar presentes em um planejamento 

ou expectativa anterior, aparecem na discussão” (BAUER e GASKELL, 2000, p. 67). 

Os autores ainda explicam que o tópico-guia “[...] não é uma série extensa de 

perguntas específicas, mas ao contrário, um conjunto de títulos de parágrafos. Ele 

funciona como um lembrete para o entrevistador [...]” (BAUER e GASKELL, 2000, p. 

68).  

A aplicação da entrevista semi-estruturada às duas arte-educadoras teve 

como objetivo compreender, por meio dos dizeres e das observações, a concepção 

de inclusão e as práticas pedagógicas de Artes das arte-educadoras nas turmas 

freqüentadas pelos educandos cegos Léo e Lia participantes desta pesquisa. 

O tópico-guia utilizado para essa entrevista semi-estruturada continha os 

seguintes itens: 
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� Concepção de escola inclusiva,  

� Prática pedagógica de Artes em turmas onde estudam crianças cegas e 

�  Planejamento e adaptação para a turma. 

Já a entrevista semi-estruturada com os dois educandos cegos foi realizada 

com o objetivo de compreender as relações entre arte-educadoras e educandos 

cegos e entre educandos cegos e os outros estudantes da sala de aula e teve como 

tópico-guia: 

� Convívio com a escola e amigos e 

� As práticas pedagógicas de Artes e a participação nas aulas de Artes. 

Em relação às entrevistas semi-estruturadas, inicialmente solicitamos a 

autorização das arte-educadoras (APÊNDICE A) e dos pais dos educandos 

(APÊNDICE B), não só para a realização das mesmas, como também para a 

utilização das informações nesta pesquisa. Uma vez de posse das autorizações, 

realizamos as entrevistas semi-estruturadas com as arte-educadoras e com os 

educandos. As entrevistas semi-estruturadas, que foram realizadas individualmente 

e gravadas com gravador de voz, encontram-se nos Apêndices C, D, E e F. 

Além da entrevista semi-estruturada, utilizamos como instrumento de coleta 

de dados, a observação direta, que é, segundo Quivy e Campenhoudt (1998, p. 

196), um dos métodos de investigação social que capta “os comportamentos no 

momento em que eles se produzem e em si mesmos, sem a mediação de um 

documento ou de um testemunho”. No caso de nossa pesquisa, a observação que 

fizemos incidiu diretamente sobre os comportamentos dos educandos e das arte-

educadoras Leda e Luna durante as aulas de Artes Visuais. Com essas 

observações, tencionamos compreender as práticas pedagógicas de Artes das arte-

educadoras nas turmas freqüentadas pelos educandos cegos Léo e Lia, 

participantes desta pesquisa, bem como as relações entre arte-educadoras e 

educandos cegos e entre educandos cegos e os outros estudantes da sala de aula. 

O registro das observações realizadas nesta pesquisa se caracteriza como 

nota de campo, definida por Bogdan e Biklen (1994, p.150) como “o relato escrito 

daquilo que o investigador ouve, vê, experiência e pensa no decurso da recolha e 

refletindo sobre os dados de um estudo qualitativo”. Conforme recomendação de 

Bogdan e Biklen (1994), tomamos cuidado para que as notas de campo fossem 



 33 

detalhadas e descritivas, mas não se assentassem em suposições feitas por nós 

acerca do meio.  

Obtivemos as notas de campo em seis encontros semanais com duração de 

01 hora e 30 minutos cada, o equivalente a duas aulas de Artes, número previsto na 

grade curricular da Educação Básica no município de Blumenau. Organizamos os 

dados coletados com a observação registrando-os de forma descritiva com 

comentários. Para o registro das observações, também nos preocupamos em seguir 

um tópico-guia a fim de direcionar o olhar para o foco da pesquisa. Desta forma, 

para as notas de campo (APÊNDICE G), atentamos para os seguintes itens: 

� Relacionamento entre arte-educadoras e educandos cegos; 

� Relacionamento entre os educandos da turma; 

� Práticas pedagógicas de Artes desenvolvidas pelas arte-educadoras;  

� Aspectos relacionados à metodologia do trabalho da Arte e educandos 

cegos. 

Após a coleta dos dados, constatamos, por meio das entrevistas semi-

estruturadas e das observações, que as arte-educadoras Leda e Luna apresentaram 

dificuldades para trabalhar Artes Visuais, respectivamente, com os seus educandos 

Lia e Léo, como veremos detalhadamente no Capítulo III desta dissertação. Esta 

dificuldade foi apontada pelas arte-educadoras – em dizeres como “Eu não sei o que 

fazer” (Arte-educadora Leda, 19/10/2007) – e por nós observada quando realizamos 

as observações de suas aulas – em atitudes de exclusão em sala de aula, como 

permitir, em suas aulas, que o educando ficasse lendo livro em braille, trazido por 

ele mesmo para a sala, enquanto os demais educandos da classe desenvolviam a 

atividade de Artes Visuais prevista. As arte-educadoras justificaram essa dificuldade 

com a falta de formação e de orientação adequada para o desenvolvimento de um 

trabalho em Artes Visuais que promovesse a inclusão escolar de educandos cegos.  

Assim, diante dessas dificuldades, dialogamos com as arte-educadoras sobre 

a possibilidade de desenvolvermos algumas atividades de Artes Visuais nas turmas 

onde estudam os estudantes cegos: a) tendo como ponto de partida as atividades 

das quais  Léo e Lia não participaram; b) fundamentadas em autores que acreditam 

na inclusão de educandos cegos em Artes Visuais; e c) com o objetivo de propiciar a 

inclusão dos educandos cegos nas aulas de Artes Visuais, por meio de adaptações 

que atendessem às necessidades apresentadas por Léo e Lia.  
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As arte-educadoras se mostraram receptivas no que se refere a nossa 

intenção. O passo seguinte foi solicitar autorização dos diretores das escolas. A 

Escola Primavera, devido à troca de direção, apresentou resistência colocando 

empecilhos, o que inviabilizou que desenvolvêssemos as ações pedagógicas de 

Artes para educandos cegos nessa instituição. Quanto à Escola Verão, esta se 

mostrou tão receptiva quanto a arte-educadora Luna, motivo pelo qual 

desenvolvemos as referidas atividades – em número de oito – somente nessa 

escola, especificamente na turma freqüentada por Léo. 

Diante do exposto, cabe esclarecer o seguinte: 

a) tínhamos como objetivos específicos de pesquisa compreender a 

concepção de inclusão e as práticas pedagógicas de Artes das arte-

educadoras nas turmas freqüentadas pelos educandos cegos Léo e Lia, 

participantes desta pesquisa, por meio dos dizeres  e das observações, 

bem como compreender, igualmente por meio dos dizeres e observações, 

as relações entre arte-educadoras e educandos cegos e entre educandos 

cegos e educandos sem deficiência dentro da sala de aula; 

b) porém, frente aos resultados obtidos com a análise dos dados, ou seja, 

diante: - da constatação, por meio das observações, de que as práticas 

pedagógicas das arte-educadoras participantes desta pesquisa não 

promoviam a inclusão escolar dos seus educandos cegos; - da 

constatação de que as mesmas expressaram verbalmente, durante a 

entrevista semi-estruturada, a dificuldade que possuíam no que se refere à 

participação dos educandos cegos nas atividades de Artes Visuais em 

suas aulas; e - do fato de a escola em que atua a arte-educadora Luna 

autorizar a nossa intervenção na turma freqüentada por Léo, ou seja, 

autorizar que desenvolvêssemos, em parceria com essa arte-educadora, 

oito ações pedagógicas de Artes para a inclusão do educando cego nas 

aulas de Artes, acrescentamos, a esta pesquisa, mais um objetivo 

específico: Avaliar as ações pedagógicas de Artes Visuais para inclusão 

escolar do educando Léo, por meio dos dizeres deste educando cego e da 

arte-educadora Luna, bem como da participação do educando nas aulas 

de Artes e dos seus avanços na utilização de materiais e no fazer artístico;  
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c) para atingir o objetivo específico mencionado anteriormente, 

desenvolvemos oito atividades – às quais denominamos de ações 

pedagógicas de Artes – na turma da arte-educadora Luna. O título destas 

ações e os objetivos podem ser visualizados no Quadro 2. Em seguida, 

aplicamos uma entrevista semi-estruturada à arte educadora Luna e ao 

educando Léo. Para isso, utilizamos, quanto à arte educadora Luna, o 

seguinte tópico-guia: participação do educando cego nas aulas de Artes,  

postura da professora ao não entregar o papel sulfite para o educando e 

sua opinião sobre as ações pedagógicas de Artes desenvolvidas. No que 

se refere a Léo, o tópico-guia continha o seguinte item: sua participação 

nas ações pedagógicas de artes desenvolvidas.  

AÇÃO TÍTULO OBJETIVOS 

1ª “Hipóteses sobre a cultura 
catarinense” 

• Levantar hipóteses sobre a cultura catarinense. 
• Registrar personagens do folclore catarinense por 

meio de desenho. 
2ª “Brincadeira de museu” • Ler imagens das obras-de-arte de Semy Braga. 

• Brincar de quadro vivo, colocando-se no lugar dos 
personagens da obra. 

• Realizar intervenção das obras por meio de 
desenho. 

3ª “A história O boi-de-
mamão” 

• Conhecer a história O boi-de-mamão por meio da 
literatura. 

• Apresentar aos educandos a mesma história em 
duas versões diferentes: contada e cantada. 

• Reconhecer os personagens da história O boi-de-
mamão. 

• Registrar, por meio de desenho, o personagem 
predileto.  

4ª “Artesanato local: boi-de-
mamão” 

• Conhecer o artesanato catarinense sobre o boi-
de-mamão. 

• Observar peças de artesanato de cerâmica. 
• Reconhecer os personagens do folguedo o boi-

de-mamão e modelá-los na argila. 
5ª “O boi de Semy Braga” • Realizar intervenção individual na obra de Semy 

Braga por meio de colagem com papel colorido. 
6ª “As peças de cerâmica e o 

fantoche de boi-de-
mamão” 

• Pintar as peças de cerâmica produzidas nas aulas 
anteriores. 

 
7ª “O boi e a bernúncia: 

colagem em grupo” 
• Realizar intervenção coletiva na obra de Semy 

Braga por meio de colagem de tecidos, miçangas, 
vidrilhos e lantejoulas. 

• Observar o relacionamento das crianças frente ao 
fato de escolherem amigos para se agruparem. 

• Verificar se os educandos se mostrariam 
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conscientes da participação de “todos” nos 
diferentes grupos de trabalho. 

8ª “Brincando de boi-de-
mamão” 

• Brincar com os fantoches dos personagens do 
boi-de-mamão, do Grupo Folclórico Sertão Verde. 

• Refletir, por meio das obras observadas, sobre o 
artesanato, a literatura, a música e os fantoches 
apresentados, sobre os diferentes modos de 
produzir e sentir Arte.  

• Registrar o personagem predileto do folguedo 
trabalhado.  

Quadro 2  – Ações pedagógicas de Artes para inclusão escolar do educando Léo 
Fonte: Da Pesquisadora 

Conforme mostra o Quadro 1, foram oito ações pedagógicas de Artes 

vivenciadas em dezesseis aulas de Artes de quarenta e cinco minutos cada, entre os 

meses de fevereiro e outubro de 2008. Essas ações foram delineadas de acordo 

com o planejamento da Rede Municipal de Blumenau e com o planejamento da arte-

educadora Luna a qual, por meio de uma conversa informal nos disse que o 

planejamento da Rede permite que o arte-educador crie projetos e/ou planejamentos 

pautados nas necessidades de educadores e educandos. Luna aceitou a proposta 

das ações pedagógicas de Artes envolvendo a cultura catarinense, pois, naquele 

momento, estava trabalhando com técnicas e texturas e esta seria a oportunidade 

de os educandos terem contato com imagens de obras-de-arte e de trabalharem 

sobre a cultura do estado, tema estudado na quarta série, nas disciplinas de História 

e Geografia.   

De posse de todos os dados – coletados com a entrevista semi-estruturada 

aplicada às duas arte-educadoras e aos dois educandos cegos; com as observações 

das práticas pedagógicas de Artes das arte-educadoras Leda e Luna; com as oito 

ações pedagógicas de Artes Visuais que desenvolvemos na turma da arte-

educadora Luna e do educando Léo;  com a entrevista semi-estruturada aplicada a 

Luna e a Léo, após as oito ações mencionadas  – passamos à discussão, no 

Capítulo III, dos dizeres que coletamos nas entrevistas semi-estruturadas com as 

arte-educadoras e com os educandos cegos e nas observações feitas das aulas de 

Artes das arte-educadoras participantes da pesquisa e, no Capítulo IV, realizamos a 

avaliação das ações pedagógicas de Artes que desenvolvemos na turma de Léo.  

No que se refere à discussão dos dados, para compreender a deficiência 

visual e a inclusão escolar, como também a importância das interações e da 

valorização das capacidades, utilizamos como base teórica estudos realizados por 
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Vigotsky (1997); para compreender a arte-educação, bem como a importância do 

trabalho com a Arte, enquanto área de conhecimento e cultura, e do trabalho 

significativo por meio da Metodologia Triangular do Ensino da Arte, estudos de 

Barbosa (1998); para compreender a Educação Inclusiva, estudos de Mittler (2003) 

e Beyer (2006); quanto às categorias do conhecimento sensível, estudos de Pillotto 

(2006); para analisar a inclusão em Artes Visuais, estudos de Puccetti (2008), Tojal 

(1999), Fonseca da Silva (2008) e Ballestero-Alvarez (2003); e no que se refere à 

formação das arte-educadoras e à bagagem histórica e social que forma cada uma, 

com suas devidas particularidades, estudos de Tardif (2002). Ballestero-Alvarez 

(2003), Fonseca da Silva (2008) e Tojal (1999) também nos deram sustentação no 

sentido de conceberem que é possível de serem realizadas adaptações nas aulas 

de Artes e que essas adaptações podem propiciar a participação dos educandos 

cegos em atividades de Artes Visuais.  

No Capítulo III, então, conheceremos o que as arte-educadoras e seus 

educandos cegos pensam sobre escola inclusiva, bem como procuraremos 

compreender a prática pedagógica dessas arte-educadoras e as relações entre arte-

educadoras e educandos cegos e entre educandos cegos e os outros estudantes da 

sala. 
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3 ARTE, INCLUSÃO E DIFERENÇA: SOB O OLHAR DAS ARTE- EDUCADORAS 

E DE SEUS EDUCANDOS CEGOS 

“São duas crianças lindas 
Mas são muito diferentes! 
Uma é toda desdentada, 

A outra é cheia de dentes... 
Uma anda descabelada, 

A outra é cheia de pentes! 
Uma delas usa óculos, 

E a outra só usa lentes. 
Uma gosta de gelados, 

A outra gosta de quentes. 
Uma tem cabelos longos, 

A outra só corta rentes. 
Não queiras que sejam iguais, 

Aliás, nem mesmo tentes! 
São duas crianças lindas, 

Mas são muito diferentes!”  

(ROCHA, 2002, p.18). 

“São duas crianças lindas, mas são muito diferentes”, afirma Rocha (2002, p. 

18), ou seja, são diferentes fisicamente e nos gostos, só que isto não torna uma 

mais bela do que a outra. As diferenças apontadas pela autora fazem com que 

voltemos o nosso olhar para a aceitação das diferenças entre as crianças do 

contexto atual.  

Se transpusermos as palavras de Rocha (2002) ao contexto escolar, será 

possível visualizar as diferenças físicas, culturais, religiosas, étnicas e cognitivas dos 

educandos e dos educadores. Só que, para isso, é fundamental que pensemos a 

partir da diversidade. Em outras palavras, é preciso que olhemos os educandos 

como pessoas que vivem, pensam e aprendem de maneira diferenciada e que os 

enxerguemos com capacidades e limitações diversificadas.   

Neste contexto marcado pela diversidade de aparências, gostos, capacidades 

e limitações, cada disciplina escolar ocupa um espaço diferenciado, com objetivos 

igualmente diversificados. A Arte na escola, por exemplo, tem o papel de 

desenvolver a criatividade das crianças, possibilitando a expressão de sentimentos e 

de visão de mundo por meio das diferentes linguagens artísticas. Assim, a criança, 

quando cria, desenvolve a forma de pensar e de comunicar-se por meio da Arte e 

normalmente o faz brincando.  
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A Arte está presente na vida das pessoas desde o início da humanidade 

como forma de comunicação e expressão. Por meio das expressões artísticas, é 

possível manifestar sentimentos e perceber o mundo de forma poética e sensível. 

Assim, ouvir uma música, uma poesia, apreciar um quadro, uma fotografia, uma 

apresentação de teatro ou dança, são modos de sentir Arte. Sentir Arte é um 

processo pelo qual o ser humano conhece a respeito de si e do mundo. Assim, o 

trabalho com a Arte está relacionado à percepção, à emoção, à intuição, à 

sensibilidade. “A arte é, por conseguinte, uma maneira de despertar o indivíduo para 

que este dê maior atenção ao seu próprio processo de sentir” (DUARTE JÚNIOR, 

1988, p. 65).  Por meio da Arte, podemos conhecer e entender a cultura do nosso 

tempo, sendo este um processo fundamental para a construção humana sensível.  

Para Pillotto (2004, p. 38): “A arte como linguagem, expressão e 

comunicação, trata da percepção, da emoção, da imaginação, da intuição, da 

criação, elementos fundamentais para a construção humana sensível”. Como vetor 

de construção humana sensível, a Arte possibilita contato com o mundo e consigo 

mesmo. Permite que, por meio dela, a criança conheça e compreenda o contexto 

onde está inserida, bem como desenvolva conhecimentos artísticos, culturais e 

históricos.  

Em se tratando desse contato da criança com o mundo, há muito tempo, 

Vigotsky (1998) já atentava para a importância de aprender por meio das relações 

com o outro, pois é por meio dessas relações que a criança desenvolve seu 

potencial, passa a observar-se e a perceber-se como sujeito de sua própria história.  

No que se refere à arte-educação13, esta proporciona aos educandos o 

contato direto com imagens e obras-de-arte. Este contato e o trabalho com as 

produções artísticas desenvolvidos por arte-educadores no contexto escolar 

permitem, além do contato com a Arte, momentos de criação e de expressão 

individuais e coletivos. Permitem ao educando conhecer a realidade do seu tempo, a 

sua cultura e a sua história. 

Se pretendemos de fato uma educação para a cidadania, que entenda os 
sujeitos como construtores de suas histórias, temos que garantir a 
educação estética e artística nos espaços das instituições educacionais, 

                                                 
13 Arte-educação, também chamada de ensino da Arte, diz respeito à educação que oportuniza aos 
educandos o acesso à Arte como linguagem e área de conhecimento.         
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talvez o único para a maioria das crianças, a única possibilidade para 
adentrarem no universo poético e estético. (PILLOTTO, 2004, p. 59). 

Garantir a educação estética e artística, como sugere Pillotto (2004), é papel 

do arte-educador nos espaços educacionais. Além de compreender a Arte como 

possibilidade de desenvolvimento criador de todos os educandos, pois, para Puccetti 

(2007), a arte-educação nas escolas poderá servir como grande vetor de inclusão 

social, levando em consideração a diversidade humana no sentido de expressão, 

produção, imaginação e criação.  

A produção artística deve ser considerada sob a perspectiva da diversidade, 
propiciando a inclusão social, compreendida como abandono, paradigma da 
igualdade e da transformação da diversidade em singularidade, de ruptura 
com a hierarquia, com a classificação segregacionista dos níveis cognitivos 
e demais deficiências, que busca não o tratamento especial, mas o singular 
e criativo. Nesse sentido, representam a possibilidade ilimitada de 
percepções do mundo e podem fugir ao sistemático, ao convencional, ao 
normal, ao modelo instituído, pois o que faz a diferença é o olhar que se tem 
para a diversidade. (PUCCETTI, 2007, p. 07). 

A diversidade humana mencionada por Puccetti (2007) está passando 

despercebida nos ambientes escolares: muitos professores ainda estão presos a 

uma concepção de educação homogênea, voltada aos conteúdos que deverão ser 

transmitidos, e distante do que pode ser chamado de educação para a diversidade. 

São poucos os professores que se preocupam em observar como a criança aprende 

e como o professor ensina. 

Entendemos que seja fundamental parar para refletir sobre o modo como a 

criança aprende para que seja possível oportunizar uma educação voltada para a 

diversidade, uma educação que entenda os indivíduos como sujeitos construtores de 

sua própria história, a qual é única, carregada de particularidades e cultura. É por 

meio da Arte que podemos oportunizar o conhecimento da cultura e da história, bem 

como o conhecimento das diferentes manifestações populares que ajudam a 

construir o contexto de cada indivíduo. 

Segundo Barbosa (2008, p. 01):  

Todo brasileiro e brasileira têm garantido pela Constituição o direito de 
através da arte contemplar sua própria cultura e a dos outros, qualquer que 
seja o seu nível intelectual e/ou a diferença física, mental ou social que 
ameaça separá-lo/a dos outros que constituem a maioria. 
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A inclusão escolar possui caminhos recentes, e a inclusão escolar em arte-

educação, mais recente ainda, sendo poucos os trabalhos encontrados que 

propõem uma discussão acerca deste tema. Entre os mais respeitados nomes que 

se dedicam à arte-educação no Brasil, encontram-se o de Ana Mae Barbosa, 

Roberta Puccetti, Ballestero-Alvarez e Amanda Tojal, que complementarão esta 

colcha de retalhos de maneira especial. Estes autores estão presentes em nossa 

vida profissional e acadêmica, dando-nos suporte, sobretudo no que se refere a esta 

pesquisa, cujo tema, definido durante o Mestrado, é a inclusão de educandos cegos 

nas aulas de Artes Visuais.      

Dentre os nomes mundialmente conhecidos, encontra-se o de Vigotsky (1997) 

que, além de ressaltar a importância de as crianças interagirem, enfatiza que 

aquelas com deficiência14 devem freqüentar as escolas comuns, para que as sem 

deficiência possam transformá-las em pessoas normais socialmente15.  

Com base em Vigotsky (1997), então, partindo do pressuposto de que a 

criança aprende por meio das relações com o outro e de que a criança com 

deficiência deve freqüentar as escolas regulares, convivendo com as crianças sem 

deficiência, buscamos analisar as práticas pedagógicas de Artes Visuais para a 

inclusão escolar do educando cego nas aulas de Artes. Para tanto, como já 

mencionado no capítulo destinado à metodologia, optamos pela realização de uma 

entrevista semi-estruturada com as arte-educadoras da Escola Verão e da Escola 

Primavera e com dois educandos cegos, um de cada escola, bem como pela 

observação das aulas de Artes ministradas pelas arte-educadoras nessas escolas e 

pelas ações pedagógicas de Artes que desenvolvemos na turma do educando Léo. 

É a análise dos dados coletados nessas entrevistas semi-estruturadas e nas 

observações que apresentamos na seção a seguir. A esses dados lançamos um 

olhar que tem como base três categorias: a) concepção de escola inclusiva; b) 

                                                 
14 Consideramos que todas as pessoas possam ter alguma deficiência ou necessidade especial. No 
entanto, decidimos por utilizar os termos deficiente, pessoa com deficiência ou pessoa deficiente 
neste trabalho para aquele sujeito que apresenta impedimento de longo prazo, de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, transtornos globais do desenvolvimento com alterações qualitativas 
das interações sociais recíprocas e na comunicação e pessoas com altas habilidades/superdotação, 
em consonância com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva (BRASIL, 2008). Consideramos, ainda, que alunos sem deficiência, mencionados no 
decorrer do texto, correspondem às pessoas que não apresentam nenhuma das características acima 
citadas. Na maioria dos casos, o termo alunos sem deficiência foi utilizado neste trabalho para 
designar os alunos que estudam com os educandos cegos. 
15 Pessoas normais socialmente era uma expressão utilizada por Vigotsky, na época, para referir-se a 
pessoas com uma vida social, sem interferências ou exclusão causadas por limitações ou 
deficiências.  
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práticas pedagógicas de Artes; e c) as relações entre arte-educadoras e educandos 

cegos e entre educandos cegos e os outros estudantes da sala. 

3.1 “EU NÃO TIVE NINGUÉM QUE ME DESSE UM CURSO”: CONCEPÇÃO DE 

ESCOLA INCLUSIVA 

“Meu irmão entrou para a escola.  
Não era uma escola como a minha;  

parece que lá todos eram um pouco parentes.  
Todos tinham o mesmo jeito esquisito de andar,  

de mover os braços, e eram poucos os que falavam”. 

 (PORTELA, 1998, p. 08). 

“Não era uma escola como a minha; parece que lá todos eram um pouco 

parentes”, relata Portela. Podemos compreender, pelas palavras de Portela (1998, p. 

08), que a escola à qual a autora se refere é uma escola de atendimento 

especializado, o que nos permite dizer que não é uma escola com o olhar voltado 

para a inclusão escolar que educa para a diversidade, muito menos uma escola 

inclusiva. A escola em que atuam as arte-educadoras Leda e Luna, a exemplo da 

escola mencionada por Portela (1998), tem, entre seus alunos, crianças com 

características semelhantes, como é o caso de Léo e Lia que são cegos congênitos. 

Entretanto, diferente do que relata a autora, tem como característica principal a 

diversidade de alunos. Foi neste contexto que procuramos conhecer a concepção de 

escola inclusiva das arte-educadoras Leda e Luna, respectivamente da Escola 

Primavera e da Escola Verão, a qual apresentamos nesta seção.  

Consideramos que, para compreender a prática pedagógica das arte-

educadoras participantes desta pesquisa, se faça necessário, primeiramente, 

investigar o sentido de escola inclusiva para as mesmas. 

Para a arte-educadora Leda: 

Uma escola inclusiva [...] seria que os professores pudessem ajudar todas as 
crianças que têm alguma dificuldade, mas que os professores tivessem uma 
orientação, que eles tivessem um subsídio. Assim, por exemplo, eu não tive 
ninguém que me desse um curso, que conversasse comigo, que me dissesse: 
Não, a gente vai trabalhar assim, tem essa possibilidade, essa, essa, pra 
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trabalhar com essa menina que é cega, com esse que é surdo, sabe. Mas, a 
gente não tem. Eu não tive pelo menos (Arte-educadora Leda,19/10/2007). 

A arte-educadora Leda sugere, por meio de seus dizeres, que a inclusão está 

diretamente relacionada à formação e à qualificação dos professores de modo a 

“ajudar” todos os educandos. Também sugere que, para isso, faz-se necessário o 

envolvimento de outros profissionais, para que o trabalho em sala de aula se efetive 

com mais qualidade.  

Entendemos que, para essa arte-educadora, lecionar para educandos com 

deficiência, como cego ou surdo, exige outra metodologia, à parte, diferente do que 

já foi trabalhado até então com os educandos sem essas deficiências. Refere-se, 

também, à necessidade de cursos preparatórios e à presença de outro sujeito, com 

conhecimentos sobre inclusão, para que avalie e diga o que trabalhar com o 

educando “diferente”. Assim, a professora Leda centraliza sua concepção de escola 

inclusiva no uso de uma metodologia diferenciada da utilizada com educandos sem 

eficiência que, por sua vez, precisa ser trazida até ela por um especialista. 

A respeito da utilização de uma metodologia diferenciada, Mantoan, (2003, p. 

67) elucida que “Os alunos aprendem nos seus limites e se o ensino for, de fato, de 

boa qualidade, o professor levará em conta esses limites e explorará 

convenientemente as possibilidades de cada um”.  

Na mesma direção indicada por Mantoan (2003), Vigotsky (1997) afirma que, 

do ponto de vista fisiológico, não há diferenças entre a educação de uma criança 

cega e de uma vidente, pois a cegueira gera processos de compensação que 

reestruturam as funções singulares do organismo.  

Em momento algum, ao exteriorizar sua concepção, a arte-educadora Leda 

mencionou que a inclusão também depende dela. Neste sentido, para Mittler (2003) 

e Sassaki (1997), a inclusão parte da aceitação da diversidade humana, valoriza as 

pessoas como únicas e a educação como um processo de cooperação, sendo que o 

trabalho do professor deverá ser pensado de forma que todas as crianças possam 

participar, indiferente de suas limitações. 

Cabe ressaltar, entretanto, que a inclusão não depende somente do que 

Mittler (2003) e Sassaki (1997) mencionaram. Tanto é verdade que a legislação 
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garante ao educador de alunos com necessidades educacionais especiais16 alguns 

direitos, o que nos permite afirmar que a arte-educadora Leda, em sua concepção, 

reflete, de forma velada, o que poderíamos chamar de “reivindicação” de um “direito” 

previsto em lei. Estamos nos referindo ao que dizem a Constituição vigente no país, 

a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais (LDB) e a Resolução n° 112 do Conselho 

Estadual de Educação. No sentido apontado, a Constituição de 1988, em seu artigo 

205, garante a educação como direito de todos e dever do Estado e da família 

(BRASIL, 2008a). A Lei de Diretrizes e Bases Nacionais (LDB 93/94) preceitua, no 

artigo 58, que a educação especial deve ser oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais (BRASIL, 

2006). No mesmo artigo, inciso I, a mesma lei garante o serviço especializado, 

quando necessário, para atender às peculiaridades do portador de deficiência e, no 

artigo 59, inciso III, garante professores especializados para o atendimento 

especializado e professores capacitados para a integração desses educandos nas 

classes comuns. A LDB 93/94 entende por atendimento especializado o atendimento 

específico a necessidades específicas, como o professor intérprete, no caso de 

crianças surdas, por exemplo, e, como professores capacitados, aqueles que 

receberam capacitações para trabalhar a inclusão em sala de aula. (BRASIL, 2006).  

Em Santa Catarina, a concepção da bidocência faz-se presente na Resolução 

n° 112 do Conselho Estadual de Educação, Artigo 4º,  Parágrafo 1° (SANTA 

CATARINA, 2008, site): “O Poder Público e as escolas de iniciativa privada devem 

disponibilizar na rede regular de ensino, quando necessário”: professor intérprete, 

professor bilíngüe, instrutor da língua brasileira de sinais, segundo professor em 

turma, acompanhante terapêutico, técnico na área da saúde, Serviço de 

Atendimento Educacional (SAEDE), Serviço de Atendimento Especializado (SAESP) 

e assessoramento sistemático especializado. (SANTA CATARINA, 2008, site). Ainda 

de acordo com Resolução n° 112, item IV, o Segundo Professor em turma deve 

participar “com o professor regente nas turmas onde exista matrícula de educandos 

[...] que requeiram dois professores na turma”. No município onde realizamos a 

pesquisa, não encontramos nenhuma política pública ou resolução que trate da 

bidocência.  

                                                 
16 O termo necessidades educacionais especiais foi adotado pelo Conselho Nacional de Educação / 
Câmara de Educação Básica (Resolução nº 2, de 11-9-01, com base no Parecer CNE/CEB nº 
17/2001, homologado pelo MEC em 15-8-01) e refere-se a todas as crianças ou jovens cujas 
necessidades decorrem de sua capacidade ou dificuldade de aprendizagem. 
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Na Escola Primavera, na turma onde estuda a educanda Lia e onde a arte-

educadora Leda atua, constatamos a presença de uma professora de apoio, 

também denominada de Segundo Professor. Esta professora, aqui chamada pelo 

nome fictício de Lara, é contratada pela Secretaria Municipal de Educação para 

auxiliar a educanda Lia em sala de aula17. A professora Lara acompanha a 

educanda nas aulas, trabalhando com adaptações de materiais e atividades que 

possibilitem a participação e a independência da menina. No dia das aulas de Artes, 

no ano de 2007, quando coletamos os dados para esta pesquisa, a professora Lara 

não se encontrava na instituição, pois acordou com a escola a redução de horas de 

trabalho em função da pós-graduação que freqüenta nas sextas-feiras. 

Beyer (2006) manifesta-se a favor do atendimento especializado do Segundo 

Professor para o educando com necessidades especiais. O autor considera esse 

atendimento fundamental, pois, 

Pode-se afirmar que uma classe inclusiva represente uma heterogeneidade 
desejada. Caso esta classe seja atendida apenas por um professor, ele 
conseguirá realizar a individualização do ensino com dificuldade. Para o 
trabalho no grupo heterogêneo se faz necessária a colaboração de um 
segundo educador. (BEYER, 2006, p. 32). 

Diante da concepção de Beyer (2006), do exposto pela arte-educadora Leda 

sobre escola inclusiva e da existência de uma legislação que garante suporte ao 

professor para trabalhar em sala de aula regular com alunos com necessidades 

educacionais especiais, compreendemos que se faça necessário que os professores 

entendam a legislação que garante a educação para todos, para que possam, 

também, fazer valer seus direitos.  

Outro ponto a ser levantado, com base nos dizeres da arte-educadora Leda 

sobre como concebe a inclusão, é a referência que fez a “curso”, ou seja, à 

formação. Sabemos que a falta de formação é um fator que angustia muito os 

educadores no que se refere à inclusão. Mantoan (2003) reflete sobre o argumento 

dos professores de não terem formação para trabalhar com a inclusão e se 

posiciona a respeito. Para a autora (2003, p. 11):  

 
                                                 
17Segundo a professora Lara, a Secretaria de Educação Municipal entende que a contratação do 
professor de apoio se faz necessária quando o educando apresenta duas ou mais necessidades 
especiais, como deficiências, síndromes, condutas típicas ou transtorno do desenvolvimento. No caso 
de Lia, a contratação da professora Lara se justifica, pois, conforme mencionado no capítulo 
destinado à metodologia, esta educanda é cega e apresenta espectro de autismo. 



 46 

A inclusão depende não somente de uma reforma do pensamento e da 
escola, como também de uma formação inicial e continuada dos 
professores, a qual possa torná-los capazes de conceber e de ministrar uma 
educação plural, democrática e transgressora, como são as escolas para 
todos.    

Mantoan (2003) também defende que a formação não diz respeito apenas a 

cursos superiores e especializações, mas também a encontros e grupos de estudos 

que se propõem a refletir especificamente sobre as necessidades de um 

determinado grupo. 

Ainda em referência à categoria concepção de escola inclusiva, a arte-

educadora da Escola Verão afirma que, em uma escola inclusiva,  

[...] a criança, ela tem que participar, ela tem que participar de tudo, e 
realmente participar. Eu vejo assim que nas outras matérias, nas outras 
disciplinas, ele, [Léo] participa, através dos livros que ele tem, que já tem 
algumas coisas escritas. Também é ditada pra ele a matéria, o conteúdo e, 
através daquela  máquina, ele digita, ele registra o que ouve [...] (Arte-
educadora Luna, 25/03/2008). 

Segundo a arte-educadora Luna, para que ocorra a inclusão, a criança com 

deficiência precisa “realmente” “participar” e “de tudo”. A concepção de escola 

inclusiva que esta arte-educadora possui vai ao encontro do significado de inclusão 

que, para Mittler (2003, p. 25), 

[...] envolve um processo de reforma e de reestruturação das escolas como 
um todo, com o objetivo de assegurar que todos os alunos possam ter 
acesso a todas as gamas de oportunidades educacionais e sociais 
oferecidas pela escola. [...] O objetivo de tal reforma é garantir o acesso e a 
participação de todas as crianças, em todas as possibilidades de 
oportunidades oferecidas pela escola [...]. 

Entretanto, a arte-educadora Luna, ao mencionar a participação do seu 

educando cego em outras disciplinas utilizando máquina de escrever braille, faz com 

que entendamos que, para ela, a participação do educando Léo está restrita à 

utilização da máquina de escrever braile e aos livros.  

Ao fazer menção às outras disciplinas das quais o educando cego “participa”, 

a arte-educadora Luna denota que, nas aulas de Artes, não há instrumentos e 

estratégias de trabalho que possam ser usadas e adequadas para as suas aulas, o 

que faz com que a ausência da visão que Léo apresenta traga restrições, 

inviabilizando grande parte das propostas sugeridas por ela.  
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No que tange ao ensino da Arte na escola, lembramos que o mesmo não é 

recente. Hoje, podemos afirmar que este ensino vem ganhando espaço e 

reconhecimento por se tratar de área de conhecimento e por possibilitar o 

desenvolvimento de propostas relacionadas à Arte e à vida, de propostas que 

valorizam e respeitam a diversidade, que permitem o autoconhecimento e o 

conhecimento cultural e social a partir das relações consigo mesmo e com o mundo. 

O Movimento de arte para a Recuperação Social18 vem demonstrando a 
necessidade da arte para todos os seres humanos, por mais desumanas 
que tenham sido as condições que a vida impôs a alguém. Basta que o 
cérebro funcione, basta não estar em estado de coma para ser possível 
estabelecer alguma ligação com a arte ou através dela. (BARBOSA. 2008, 
p. 01). 

Assim como Barbosa (2008) defende o ensino da Arte para todos, 

Karagiannis et al (1999, p. 21) esclarecem que “o ensino inclusivo é a prática da 

inclusão de todos independentemente de seu talento, deficiência, origem 

socioeconômica ou origem cultural [...]”.  

As inquietações das arte-educadoras Leda e Luna deram margem à 

discussão do segundo item do tópico-guia – como acontecem as práticas 

pedagógicas nas aulas de Artes visuais na turma pesquisada –, referente à 

categoria práticas pedagógicas de Artes. 

3.2 “ELA FICA ALI NA SALA DE AULA, OS ALUNOS FAZEM, ELA GANHA FOLHA 

PRA DESENHAR”: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE ARTE   

“Viver na escuridão como eu vivo não é muito fácil.  
Com o tempo a gente se acostuma.  

Quem não consegue ver as coisas do mundo das cores tem que imaginar, 
 e, às vezes, dá uma vontade muito grande de poder participar  

das brincadeiras que meus colegas fazem,  
mas eu tenho que me contentar em ficar sentado no banco,  

ouvindo os comentários e risadas dele”. 

 (MUNDURUKU, 2007, p.18). 

                                                 
18Movimentos de ensino e de aprendizagem da arte, desenvolvidos por Organizações Não-
Governamentais (ONGs), para a recuperação de crianças e jovens excluídos da sociedade por 
qualquer razão.   



 48 

Munduruku (2007) relata o desejo de seu personagem em relação a sua 

participação nas brincadeiras daqueles que conseguem “ver as coisas do mundo”. 

Esse personagem diz que tem que se contentar em ficar “sentado no banco”. Se 

transpusermos as palavras do autor para a realidade escolar, podemos 

compreender que educar para a inclusão escolar e para o respeito pela diversidade 

implica em práticas pedagógicas voltadas para as necessidades de todos os 

educandos, pois, como seres humanos, todos apresentam alguma necessidade.  

São as práticas pedagógicas de Arte das arte-educadoras Leda e Luna, aqui 

constituídas como categoria de análise, que exploramos nesta seção, ou seja, 

avaliamos as práticas pedagógicas de Artes Visuais na Escola Primavera e na 

Escola Verão, sendo esta a área de Arte de nossa formação e de formação das arte-

educadoras entrevistadas. 

Artes Visuais, juntamente com a Música e as Artes Cênicas, integram a área 

de Arte que, por sua vez, com a nomenclatura Artes, é disciplina obrigatória na 

grade curricular do Ensino Fundamental.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s): 

O aluno poderá desenvolver sua competência estética e artística nas 
diversas modalidades da área de arte (Artes Visuais, Dança, Música e 
Teatro), tanto para produzir trabalhos pessoais e grupais quanto para que 
possa, progressivamente, apreciar, desfrutar e julgar os bens artísticos de 
distintos povos e culturas produzidos ao longo da história e na 
contemporaneidade. (BRASIL, 1997, p. 53). 

Os PCN’s nos permitem entender que, por meio da disciplina de Artes, o 

educando pode ter acesso às várias modalidades da área de Arte, tanto como 

artífice quanto como apreciador. Assim, poderá conhecer e valorizar a cultura, não 

só do Brasil, como de outros países. Segundo Barbosa (2003, p. 17): “Não podemos 

entender a cultura de um país sem conhecer sua arte”.  

Conhecer a Arte do país, para Barbosa (2003), é fundamental para o 

desenvolvimento histórico e social do ser humano. É por meio da Arte que podemos 

conhecer nossas raízes e compreender nossa história. A criança, quando entra em 

contato com a Arte, percebe um mundo de informações e possibilidades de 

expressão e criação e passa a entender melhor o meio social onde está inserida.   

A exemplo de Barbosa (2003), Duarte Júnior (1988, p. 70) sugere que:  
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Conhecendo a arte do meu tempo e cultura, adquiro fundamentos que me 
permitem uma concomitante compreensão do sentido da vida que é vivida 
aqui e agora. E mais: conhecendo a arte pretérita da cultura onde vivo, 
posso vir a compreender as transformações operadas no seu modo de 
sentir e entender a vida ao longo da história, até os meus dias.  

Na disciplina de Artes, conteúdos relacionados às diferentes manifestações 

artísticas e culturais podem ser pensados respeitando a diversidade em sala de 

aula, bem como o acesso de todos os educandos a elas. Sabemos que muitas 

escolas públicas de Ensino Fundamental não apresentam, para o trabalho com a 

Arte e acesso a ela, acervo de materiais artísticos, como imagens de obras-de-arte, 

livros sobre a história da Arte e a vida dos artistas. Porém, assegurar esse acesso 

aos educandos faz parte do planejamento dos arte-educadores, seja por meio de 

mídias eletrônicas, livros, imagens ou qualquer outro  material disponível em seu 

contexto. Normalmente, o arte-educador utiliza materiais de acervo próprio. 

Para garantir o acesso de todos os educandos às manifestações artísticas e 

culturais, consideramos fundamental que o planejamento elaborado pelos 

educadores se baseie nas propostas educacionais nacionais e estaduais, como 

também na realidade local. 

Sobre o planejamento, as arte-educadoras da Escola Primavera e da Escola 

Verão, onde realizamos a pesquisa aqui apresentada, fizeram as seguintes 

colocações: 

O planejamento da rede municipal, foi formulado pela prefeitura, por alguns 
professores, por algumas pessoas; formularam os conteúdos programáticos, 
e o professor de Artes, também tem a liberdade pra, dentro desses tópicos, 
desses conteúdos, ver o que vai ser melhor para colocar (Arte-educadora 
Luna, 25/03/2008). 

O planejamento de Artes é em cima do planejamento da rede, só que por 
exemplo, eu incluo alguns projetos meus (Arte-educadora Leda, 19/10/2007). 

Por meio dos dizeres das arte-educadoras Luna e Leda, tomamos 

conhecimento de que as mesmas planejam suas aulas de acordo com uma proposta 

do município, à qual integram projetos e conceitos que julgam pertinentes ao 

trabalho com Arte em sala de aula. Em outras palavras, existe um Planejamento da 

Rede Municipal de Ensino, baseado em conteúdos programáticos elaborados por 

outros arte-educadores da mesma Rede de Ensino e ao qual o arte-educador tem 

liberdade de integrar projetos ou conteúdos que julgar necessários e pertinentes ao 
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contexto onde desenvolve seu trabalho. Esta liberdade vivenciada pelos arte-

educadores encontra respaldo em Puccetti (2008, p. 01), para quem 

as propostas de ensinar a arte, inseridas numa filosofia da criação, 
demandam relacionar arte e vida, onde o conhecer, o fazer, o expressar, o 
comunicar e o interagir instauram práticas inventivas a partir das vivências 
de cada um. Enfim, compreende o sujeito como ser cultural, histórico e 
social dotado de percepções estéticas.  

No sentido apontado por Puccetti (2008), ressaltamos a importância de uma 

proposta de trabalho com a Arte na educação que respeite a diversidade cultural dos 

educandos, que valorize a cultura e a história, permitindo aos educandos o acesso 

para o melhor entendimento da mesma.  

Em se tratando, ainda, da relação existente entre a cultura e a Arte, Pillotto 

(2008, site) assim se manifesta: 

A produção de sentidos e as conexões com a cultura e seus artefatos dão 
sustentação às abordagens conceituais e metodológicas para a arte na 
Educação. Ou seja, no ambiente escolar as questões que envolvem a arte e 
a Cultura devem ser tratadas indiscriminadamente. Nessa rede de 
significações se entrecruzam a arte local dialogando com a universal; os 
meios tecnológicos, o Artesanato, as Artes antigas e a contemporânea e 
todas as possibilidades viáveis para se contaminar pela arte e com a arte.  

Pillotto (2008) nos permite considerar que o arte-educador ao sondar, no 

contexto em que está inserido, quais as temáticas de Arte pertinentes ao 

desenvolvimento de projetos que poderão complementar os conteúdos 

programáticos de Arte e que conhecer esse contexto possibilita o trabalho com 

propostas de Arte sob a perspectiva da diversidade.  

A produção artística deve ser considerada sob a perspectiva da diversidade, 
propiciando a inclusão social, compreendida como abandono, paradigma da 
igualdade e da transformação da diversidade em singularidade, de ruptura 
com a hierarquia, com a classificação segregacionista dos níveis cognitivos 
e demais deficiências, que busca não o tratamento especial, mas o singular 
e criativo. Nesse sentido, representam a possibilidade ilimitada de 
percepções do mundo e podem fugir ao sistemático, ao convencional, ao 
normal, ao modelo instituído, pois o que faz a diferença é o olhar que se tem 
para a diversidade. (PUCCETTI, 2008, p. site). 
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“O olhar que se tem para a diversidade”, como sugere Puccetti (2008,), está 

presente nos dizeres das arte-educadoras Leda e Luna sobre as práticas 

pedagógicas de Arte em turmas onde estudam educandos cegos. 

A arte-educadora Leda, da Escola Primavera, referente à participação da 

educanda Lia nas aulas de Artes afirmou: 

Já na quarta série a gente já sabia, que ela ia ser minha aluna. Eu tive 
bastante medo de como que eu ia lidar com ela, como eu ia fazer (Arte-
educadora Leda, 19/10/2007). 

A arte-educadora Leda revela, em seus dizeres, que, ao iniciar o ano letivo, 

sabia que receberia uma educanda com deficiência visual e que isto lhe causava 

receios, no que se refere a sua relação com essa educanda cega e a sua prática 

pedagógica nesse grupo.  

As indagações da professora Leda nos fazem questionar os receios dos 

professores ao saberem que receberão como educandos pessoas com alguma 

deficiência. Cabe atentarmos que dificuldades de aprendizagem podem não estar 

relacionadas a deficiências e que se fazem imprescindíveis alguns cuidados quando 

os professores são “alertados” sobre a presença de educandos com deficiências em 

determinadas turmas, para evitar rótulos. Segundo Mittler (2003, p. 32), “devemos 

encontrar palavras que impeçam a rotulação de crianças, ao mesmo tempo que 

enfatizem os desafios do sistema”.  

A arte-educadora Leda também nos disse que conversou  

[...] com a professora que é auxiliar; ela disse que não tinha problema 
nenhum, que ela era excelente, que ela ia, que ela tirava de letra, que os 
outros alunos ajudavam ela (Arte-educadora Leda, 19/10/2007).  

Entendemos, pelo que nos disse a arte-educadora Leda, que, diante de seu 

“medo” de “como ia lidar” com a educanda cega, tomou a iniciativa de procurar a 

“auxiliar” que, no caso, é a Segunda Professora, a qual a tranqüilizou elogiando a 

educanda com necessidades especiais e afirmando que os educandos sem 

deficiência “ajudavam” e que, ela, a arte-educadora, conseguiria trabalhar com a 

educanda cega. No entanto, a arte-educadora, ao se deparar com esta situação, 

constatou que  
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[...] não é bem assim; as crianças vão fazer as atividades delas, a Lia fica ali 
do ladinho. Às vezes eles conversam um pouco, acalmam ela, mas a coisa 
não flui. Em Artes a coisa não funciona (Arte-educadora Leda, 19/10/2007). 

A constatação da arte-educadora Leda, em sala de aula, de que grande parte 

das atividades propostas não era realizada pela educanda Lia mostra que, para ela, 

os dizeres da Segunda Professora se apresentaram diferentes da prática e que, ao 

invés de ocorrer a inclusão da educanda cega, ocorreu a exclusão.  

Diante dos dizeres das duas educadoras – de Lia e da Segunda Professora –, 

observamos que as informações sobre a participação da educanda são 

diferenciadas. Uma educadora diz que Lia era “excelente” e que “tirava de letra” com 

o auxílio dos outros educandos; já a outra educadora diz que não é bem assim, que 

os educandos não ajudam a menina e que ela não participa. Atentamos para o fato 

de que, segundo Tardif (2002), educadores trazem consigo saberes diferenciados, 

estando entre eles os saberes individuais, construídos na experiência de vida e 

história de cada um, saberes que poderão influenciar e diferenciar as práticas 

pedagógicas. 

Assim, em consonância com Tardif (2002), educadores transportam para a 

sua prática em sala de aula toda a bagagem histórica e social desenvolvida ao longo 

de seus anos de vida. Como cada pessoa é única e influenciada pelo seu contexto, 

sua cultura, as práticas pedagógicas e as relações dos educadores com seus 

educandos, com e sem deficiências, são tão diversificadas. 

Lira (2005, p. 487) também se manifesta a respeito da posição do professor 

frente à inclusão, afirmando que: 

Não é possível ‘obrigar’ o professor a colocar-se em uma posição de defesa 
do movimento de inclusão, quando ele tem um entendimento calcado em 
paradigmas anteriores que percebiam a pessoa com deficiências como 
incapaz de aprender. É necessário um tempo de discussão e reflexão, 
subsidiado por aportes, que levem a mudança de dentro para fora, da 
concepção sobre a questão da normalidade e da anormalidade. 

Ainda, em relação à prática pedagógica, as arte-educadoras Luna e Leda, 

respectivamente, relataram: 

Por enquanto, este ano eu não trouxe nada de diferente pro Léo; no ano 
passado sim. Eu trabalhei alguma coisinha diferente da turma pra ele, mas foi 
bem pouco. A turma trabalhou desenho abstrato, desenho figurativo, fizeram 
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escultura em papel, e ele as formas geométricas no papel (Arte-educadora 
Luna, 25/03/2008). 

Ela fica ali na sala de aula, os alunos fazem, ela ganha folha pra desenhar. 
[...].  [...] o menino fez todo o livrinho. Ela ficou do lado dele, mas ela não 
participou. Ele escreveu o livro,e, quando foi na hora de digitar, ele digitou o 
livro. Ela ficou com uma outra atividade no  computador especial  dela. Na 
realidade só o nome dela ficou no projeto, mas não, não, participar mesmo, 
ela não participou (Arte-educadora Leda, 19/10/2007). 

Os dizeres das arte-educadoras Luna e Leda nos permitem ter o 

entendimento de que os educandos Léo e Lia pouco participam das aulas de Artes: 

o educando Léo participou apenas uma vez, no ano anterior, quando a arte-

educadora Luna adaptou sua aula às necessidades do educando, e a educanda Lia 

não participa das aulas e propostas de Artes. Compreendemos, por meio dos 

dizeres das arte-educadoras, que Luna se preocupou, pelo menos uma vez, em 

adaptar materiais para possibilitar a participação de Léo e que Leda não manifestou 

preocupação com adaptações de materiais para a participação de Lia.   

No que tange à prática pedagógica dos professores, Tardif (2002, p. 263) tem 

a concepção de que “os saberes profissionais são variados e heterogêneos porque 

os professores, na ação, no trabalho, procuram atingir diferentes tipos de 

conhecimento, de competência ou de aptidão”.  

Conforme Tardif (2002), os saberes dos educadores são heterogêneos. No 

entanto, observamos práticas pedagógicas homogêneas em sala de aula. Beyer 

(2006) nos alerta de que é necessário entender as crianças como únicas e 

diferentes na maneira de pensar e aprender, o que justifica auxílio e suportes 

didáticos diferenciados numa proposta inclusiva, baseados nas necessidades dos 

educandos. 

Em seu relato sobre algumas atividades desenvolvidas em sala de aula, a 

arte-educadora Leda ratifica a não-participação da educanda cega: 

Da outra vez que a gente fez um boneco também costurado assim, as outras 
crianças do grupo fizeram um bonequinho pra ela e deram pra ela manusear. 
Aí ela disse o que é um boneco. Ela não sabia, ela não tem noção entende, 
do que é um boneco, do que é um fantoche. Daí a gente deu o bonequinho, 
as crianças apresentaram o teatro e ela foi junto também (Arte-educadora 
Leda, 19/10/2007). 
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Os dizeres da arte-educadora nos permitem entender que a participação da 

educanda estava relacionada ao auxílio das demais crianças da sala. Em outras 

palavras, a participação da educanda cega se dava por meio do manuseio de 

bonecos, e não da confecção dos mesmos. Compreendemos que as crianças 

fizeram o trabalho para Lia, que não participou, e que isto justifica não conhecer um 

boneco.  

Outro fato apontado por Leda foi que Lia, 

Quando ela fica agitada [...] passa as duas aulas praticamente sem fazer 
nada, na sala. Aí eu pego um pedaço de cartolina grande, giz de cera e  digo 
pra ela:  A Lia, quer desenhar, quer fazer um desenho? Aí ela diz: - Quero. 
Daí ela pega o giz, vai riscando, aleatoriamente no papel. Só que, às vezes 
ela fica agitada com o barulho da sala, porque, hoje, por exemplo se ela 
tivesse na sala de aula, ela teria ficado doida, com as mãos nos ouvidos 
(Arte-educadora Leda, 19/10/2007).  

Como podemos constatar, a arte-educadora nos disse que a educanda Lia 

fica na sala sem fazer nada, riscando papéis aleatoriamente. A arte-educadora 

disse, também, que sente desconforto por não saber como lidar com determinadas 

atitudes da educanda, características do espectro autista, e com o trabalho de 

conteúdos de Artes Visuais em sala de aula, como mostram os dizeres que seguem. 

Sabe, eu to completamente perdida com ela. Ta no final do ano e eu não 
consegui nada com ela; não consegui nem avanço, nenhum, nada. 
Ela fica ali na sala de aula, os alunos fazem, ela ganha folha pra desenhar. Às 
vezes eu fico completamente irritada porque ela canta, canta, a aula toda. 
Tem vezes que é sexta-feira, eu saio daqui completamente nervosa (Arte-
educadora Leda, 19/10/2007).  

Sobre o “desconforto” mencionado pela arte-educadora Lia, encontramos em 

Freire (2005, p. 59) que “recentes estudos sobre a posição dos professores em 

relação à educação inclusiva sugerem que estes apresentam atitudes 

desconfortáveis a respeito de estudantes com cegueira”.  Este aspecto referido pela 

arte-educadora denota que ela, por não saber trabalhar com a educanda cega e não 

ter recebido ajuda para isto, mesmo tendo em sua sala de aula educando com 

deficiência, não participa do processo de inclusão. Afirmamos que a arte-educadora 

Leda não participa da inclusão da educanda Lia, pois, diferente de postura e da 

concepção desta arte-educadora, inclusão  
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[...] diz respeito a ajudar todos os professores a aceitarem a 
responsabilidade quanto à aprendizagem de todas as crianças nas suas 
escolas e prepará-los para ensinarem aquelas crianças que estão atual e 
corretamente excluídas da escola por qualquer razão. (MITTLER, 2003, p. 
16). 

Entretanto, se, de um lado, a arte-educadora Leda não recebeu ajuda para 

trabalhar com a educanda cega, de outro, no que se refere à participação de Lia em 

suas aulas, em momento algum de seu relato, aquela revelou algum esforço em 

promover a participação desta. Neste sentido, entendemos que cabe aos arte-

educadores a responsabilidade de adaptar suas aulas às necessidades de todos os 

educandos, pois “a inclusão depende do trabalho cotidiano dos professores na sala 

de aula e do seu sucesso em garantir que todas as crianças possam participar de 

cada aula e da vida da escola como um todo” (MITTLER, 2003, p. 20). 

A educanda Lia também nos falou sobre a sua participação nas aulas de 

Artes: 

Tem boneco de fantoche e a gente fez apresentação. Tem pintura com 
guache, giz de cera. Gosto de desenhar com guache e mexer nos 
bonequinhos. As crianças me ajudam  (Educanda Lia, 19/10/2007). 

Os dizeres da educanda vão ao encontro do exposto pela arte-educadora 

Leda no sentido de que a participação de Lia nas aulas de Artes estava relacionada 

à convivência com os demais educandos da sala e que, normalmente, tal 

participação se resumia ao contato com bonecos confeccionados para ela pelos 

colegas sem deficiência, sem ter a sua participação na confecção dos mesmos. Da 

mesma forma averiguamos, nas observações realizadas, que, normalmente, os 

educandos sem deficiência da sala é que auxiliavam Lia. 

Para melhor compreensão sobre a participação de Lia nas aulas de Artes, 

relatamos alguns fatos por nós observados – e registrados como notas de campo – 

em uma das aulas na qual os educandos da arte-educadora Leda deveriam 

apresentar, em dupla, um diálogo com os fantoches confeccionados em sala de 

aula:  

Após a primeira apresentação, Leda perguntou para os educandos quem era 
a dupla de Lia, então Larissa levantou-se e disse:  “- sou eu professora, mas, 
ela não sabe o texto. 
A professora respondeu “ – Ela trouxe o fantoche?”  
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“- Não sei.” 
“- Pergunta para ela, olha na mochila dela.” Disse a professora  (Notas de 
campo, 19/10/2007).   

O diálogo relatado revela que o auxílio dos educandos muitas vezes dizia 

respeito a buscar e entregar materiais para que a educanda Lia se ocupasse durante 

as aulas de Artes e que a relação da arte-educadora Leda com a educanda Lia se 

dava por meio dos demais educandos. Nos comentários a seguir, podemos 

conhecer mais um pouco a prática pedagógica da arte-educadora Leda em relação à 

educanda Lia:   

Ela entregou um papel-cartão para cada aluno e pediu que Lucas entregasse 
para Lia. Lucas entregou e buscou giz de cera para Lia desenhar (Notas de 
campo, 19/10/2008).  
Todos os alunos, exceto Lia, desenharam um rosto para continuar na aula 
seguinte e fazer colagens com tecido. Lia ganhou seu giz de cera, seu papel 
cartão e ficou riscando com o giz de forma aleatória (Notas de campo, 
19/10/2007). 

Cabe esclarecer que, no dia 19/10/2007, a proposta de trabalho da arte-

educadora Leda era a criação de um auto-retrato com colagens de tecidos. Mais 

uma vez, conforme os dados da observação apresentados, a educanda Lia não 

participou da atividade. 

No dia comentado,  

Sugerimos inclusive que a proposta que os alunos estavam desenvolvendo 
sobre o retrato com tecidos, também poderia ser desenvolvida por Lia, se 
fossem utilizados materiais e orientação adequada (Notas de campo, 
26/10/2007).  

Para apresentar à arte-educadora a sugestão de utilizar materiais e 

orientação adequados para que Lia participasse da atividade do auto-retrato com 

colagens de tecidos, nos fundamentamos em Ballestero-Alvarez (2003, p. 09), 

segundo o qual:  

O invidente pode entender de desenho, não de maneira direta, porque a 
percepção real do feito gráfico não lhe é acessível de imediato, mas sim de 
outras maneiras sensoriais, tais como: relevos, texturas, sons e 
temperatura. 
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Assim, com base em Ballestero-Alvarez (2003), atentamos para o fato de que 

o exemplo utilizado pela arte-educadora Leda para explicar a atividade sobre o auto-

retrato aos educandos poderia ser adaptado com materiais que proporcionassem 

texturas sobre o papel e sobre o tecido. O tecido por si próprio já apresenta 

diferentes texturas e, se adaptasse o material exemplificado, a arte-educadora 

propiciaria a participação de todos os educandos. Para Fonseca da Silva e Kirst 

(2008, p. 09), “as matrizes táteis, o material em Braille, e o papel importantíssimo do 

mediador fazem toda a diferença, pois em uma sociedade dominada pela cultura 

visual torna-se imprescindível que o cego também tenha acesso e ela”. Além da 

participação, oportunizaria o contato com materiais diversificados para toda a turma, 

os quais vão além de imagens em superfícies lisas. 

Sobre a participação da educanda Lia na atividade do auto-retrato com 

colagens de tecidos, a arte-educadora Leda disse: 

 Mas desenhar um rosto é uma coisa muito difícil, eu acho que ela não ia 
conseguir desenhar um rosto (Arte-educadora Leda, 19/10/2007). 

Ao considerar que Lia “não ia conseguir desenhar um rosto”, a arte-educadora 

Leda denota que estava subestimando a capacidade de Lia. Em nosso cotidiano 

escolar, nos deparamos, muitas vezes, com situações em que professores 

subestimam as capacidades dos educandos em determinadas atividades, seja 

devido a sua faixa etária ou a alguma necessidade especial. Em conseqüência disto, 

algumas capacidades passam despercebidas, assim como a participação dos 

educandos, como foi o caso da atividade citada pela arte-educadora Leda.  

A respeito da subestimação mencionada, Mittler (2003, p. 16-17) esclarece 

que:   

A nossa tendência é a de subestimar pessoas e de superestimar as 
dificuldades que podem enfrentar e os desapontamentos que podem 
experienciar se ‘falharem’. Mas isso é cair na linguagem do ‘nós’ e do ‘eles’: 
dificilmente estas são as palavras que constroem uma sociedade inclusiva 
ou uma escola inclusiva. 

Com base em Mittler (2003), podemos, então, entender que, ao subestimar a 

capacidade de Lia de desenhar um rosto, a arte-educadora Leda não estava 

contribuindo com a construção de uma escola inclusiva. 

Sobre as habilidades de Lia, Leda relatou que sabe que a educanda 
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[...] adora música, eu não tenho nenhuma formação pra trabalhar com 
música, só que, talvez se pudesse explorar esse lado, essa parte, não sei. 
Sabe, eu to completamente perdida com ela (Arte-educadora Leda, 
19/10/2007). 

Leda reconhece a habilidade da educanda no que se refere à música e a 

instrumentos musicais, porém não se sente apta a realizar atividades que envolvam 

essa modalidade de Arte. Diante dos dizeres da arte-educadora Leda, chamamos a 

atenção para as diferentes possibilidades de articulação das linguagens artísticas, 

sobre a qual Pillotto (2008, site) assim se manifesta: 

A articulação das linguagens artísticas deve ser compreendida como ação 
em rede, que integra as possibilidades de expressão e comunicação, por 
meio as linguagens e da produção de sentidos. A idéia não é de 
polivalência, mas, sobretudo, a de oportunizar ações em que as crianças 
possam conectar as várias linguagens da arte, ampliando as suas 
possibilidades de comunicação, interação, interpretação e expressão.  

No contexto em análise, a educanda Lia manifesta interesse pela música, 

linguagem para a qual a arte-educadora Leda relata não se sentir apta para 

desenvolver em suas práticas. No entanto, também afirma ter estabelecido uma 

articulação entre a linguagem visual e a cênica, na prática desenvolvida com 

fantoches, anteriormente citada.   

Entre as práticas citadas pela arte-educadora Leda, no que se refere à 

participação da educanda Lia, constatamos que a atividade relacionada aos bonecos 

foi mencionada pela educanda quando nos respondeu sobre sua participação nas 

aulas de Artes e também quando respondeu para um amigo sobre o desenho de giz 

de cera que estava fazendo: 

Lucas perguntou o que Lia estava desenhando e ela respondeu boneco 
(Observação, 26/10/2008).  

Temos o entendimento de que a educanda Lia mencionou a atividade com 

boneco porque esta foi significativa para ela. E foi porque permitiu sua participação 

pelo envolvimento, no trabalho, de outros sentidos, diferentes da visão, em especial 

o tato.  

Para Ballestero-Alvarez, (2003), Vigotsky (1997) e Gil (2007), é necessária a 

utilização de outros sentidos, diferentes da visão, para que a criança cega possa 

compensar a falta de visão. Os demais sentidos poderão servir como canal de 
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entrada para as informações, proporcionando aprendizado e conhecimento. “As 

mãos são os olhos das pessoas com deficiência visual. O uso das mãos como 

instrumento de percepção deve ser intensamente estimulado, incentivado e 

aprimorado” (GIL, 2007, p. 24). 

O educando Léo, a exemplo de Lia, mencionou uma atividade que envolveu 

principalmente o tato, quando a ele perguntamos sobre as atividades de arte de que 

se lembrava ter participado:  

É, formas geométricas. 
Sim, quadrado, retângulo, triângulo e círculo. 
É , círculo (Educando Léo, 25/03/2008). 

Destacamos que todas as vezes em que foi questionado sobre os trabalhos 

realizados, o educando Léo se lembrou das formas geométricas. Segundo a arte-

educadora Luna, as formas geométricas fizeram parte do conteúdo trabalhado no 

ano anterior, em 2007, quando o educando teve a oportunidade de tatear blocos e 

sentir as formas. Por relatar sempre o trabalho das formas geométricas em seus 

dizeres, entendemos que Léo nem sempre participa das aulas de Artes, pois 

acreditamos que, se sua participação fosse efetiva, poderia relatar outros trabalhos 

realizados.  

Em relação aos dizeres do educando Léo, podemos compreender que, para 

ele, a assimilação do conteúdo “formas geométricas”, trabalhado pela arte-

educadora Luna, se deu por meio da experiência com o tato. Sabemos que é de 

fundamental importância a utilização dos diferentes sentidos para a exploração de 

observação de imagens com crianças cegas. Neste sentido, segundo Ballestero-

Alvarez (2003, p.18): 

Não existe um método individualizado de observação para invidentes e 
outro para videntes, mas sim um método universal de observar, utilizando a 
maior quantidade de sentidos que lhe são disponíveis para observação e 
apreensão. 

 Em outro momento, durante a observação de uma aula em que mostramos 

um trabalho para o educando Léo, este 

Tateou a textura proporcionada pela colagem de revista e tentou identificar 
formas geométricas no trabalho. 
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A professora pediu então que Léo retirasse a sua tela para desenho e 
entregou o papel para que desenhasse. 
Léo desenhou formas geométricas  (Notas de campo, 08/04/2008).  

As notas de campo, bem como os dizeres de Léo sobre as formas 

geométricas, nos permitem compreender a importância da aula adaptada às 

necessidades do educando. Propiciar ao educando cego práticas que viabilizem a 

sua participação nas aulas é tarefa dos educadores. A ação realizada pela arte-

educadora Luna demonstrou certa preocupação com a participação de Léo em suas 

aulas de Artes. Porém, na atividade em que trabalhou formas geométricas, a arte-

educadora ainda desenvolveu uma atividade diferenciada para o educando: 

[...] a  turma trabalhou desenho abstrato, desenho figurativo, fizeram escultura 
em papel, e ele as formas geométricas no papel.Quando nós trabalhamos, as 
formas geométricas, ele conseguiu identificar todas,  com o tato de perceber 
[...] (Arte-educadora Luna, 25/03/2008). 

Desta forma, enquanto a turma trabalhou com arte abstrata, o educando Léo 

trabalhou com formas geométricas. Essa prática da arte-educadora Luna de trazer 

trabalho diferenciado, e não adaptado para atender às necessidades especiais do 

educando, distancia-se da própria concepção de escola inclusiva desta arte-

educadora que, em seus dizeres, afirmou que “a criança tem que participar, ela tem 

que participar de tudo, e realmente participar”. 

Mantoan (2003, p. 70-71), sobre a prática em sala de aula, diz que: 

Ensinar atendendo às diferenças dos alunos, mas sem diferenciar o ensino 
para cada um, depende, entre outras condições, de se abandonar um 
ensino transmissivo e de se adotar uma pedagogia ativa, dialógica, 
integradora, que se contrapõe a toda e qualquer visão unidirecional, de 
transferência unitária, individualizada e hierárquica do saber. 

 A atividade proporcionou ao educando Léo o conhecimento das formas 

geométricas por meio do tato. Como já fizemos menção, sempre que questionado 

sobre os trabalhos de Arte, o educando referiu-se ao trabalho com formas 

geométricas, como se realmente este fosse o único trabalho significativo de Artes de 

que participou. Atentamos para o fato de que o educando Léo relatou participações 

e experiências que propiciaram conhecimento o qual, por sua vez, resultou de 

adaptações voltadas a outros sentidos que não fosse o da visão.  

Ainda sobre a participação de Léo,  
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A diretora relatou no dia que pedimos autorização para a realização da 
pesquisa que o aluno Léo gosta muito de dança, e que o mesmo participou de 
uma coreografia desenvolvida pelo professor de Educação Física, que ficou 
admirado com o desempenho do menino (Notas de campo, 25/03/2008).  

O comentário da diretora da Escola Verão nos permitiu tomar conhecimento 

de que o educando Léo também participou de uma atividade da aula de Educação 

Física e que o próprio professor ficou admirado com a participação do menino. 

Sobre a Educação Física, o educando Léo relatou: 

Tem Educação Física e eu faço as atividades (Educando Léo, 25/03/2008).  

Os dizeres da diretora, da arte-educadora e do educando Léo nos permitem 

constatar que, quando há participação de Léo nas aulas, esta participação é 

significativa e passa a fazer parte das lembranças do menino. E mais: que essa 

significação não se dá apenas pela utilização de outros sentidos sensoriais, mas 

também pelas relações com o grupo, conforme afirma Beyer (2006, p.108): 

Para a criança com deficiência visual, Vigotsky defende o acesso aos 
signos culturais. Para ele, a falta de visão não é impedimento para que ela 
desenvolva domínios conceituais genuínos. Coerente com sua forma de 
pensar, afirma que não serão os exercícios táteis que possibilitarão a 
construção das representações mentais. Mais do que isto, é importante o 
estabelecimento de círculos estáveis de interação social, através dos quais 
os conceitos serão desenvolvidos.  

De acordo com Beyer, (2006), Vigotsky defende as interações sociais como 

fator fundamental para o desenvolvimento de conceitos para as crianças, inclusive 

as cegas. Momentos de interações, como o da dança da qual participou o educando 

Léo na aula de Educação Física e também o trabalho desenvolvido com blocos 

envolvendo o tato, podem ser considerados ações que, por diferentes meios, 

acabaram por propiciar aprendizagem. 

Durante as observações realizadas nas aulas da arte-educadora Luna, 

presenciamos que várias foram as vezes em que a arte-educadora não entregou o 

material didático utilizado na aula para o educando Léo: 

A professora iniciou sua aula com a apresentação de um texto que falava 
sobre texturas, entregou um texto para cada aluno, para nós, mas, não 
entregou o texto para Léo. Em seguida a professora pediu que os alunos 
escolhessem uma das texturas que estavam nas imagens, para desenhar em 
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papel maior. Cada aluno fez o seu desenho e texturizou com lápis, mas Léo 
não participou desta aula (Notas de campo, 25/03/2008).  

Em relação às notas de campo sobre a aula de Artes do dia 25/03/2008, na 

qual a arte-educadora Luna entregou um texto que falava sobre texturas a todos os 

educandos da sala, exceto para Léo, e em que, todos os educandos, com exceção 

de Léo, realizaram um desenho, primeiramente questionamos a atitude da arte-

educadora quanto à concepção de escola inclusiva, pois não nos cabe julgar, mas 

sim compreender quais as causas de atitudes excludentes em sala de aula. Mittler 

(2003, p. 236) alerta que:  

A inclusão não é colocação de cada criança individual nas escolas, mas é 
criar um ambiente onde todos os estudantes possam desfrutar o acesso no 
currículo e tornar-se membros totais da comunidade escolar e local, sendo, 
desse modo valorizados. 

Ainda durante as observações realizadas, 

A professora, a todo momento, perguntava-nos sobre o que fazer com Léo, 
como ele poderia participar e assim por diante. Parecia angustiada com a 
situação e parecia também acreditar que nosso trabalho a ‘ensinaria’ como 
incluir Léo em sua aula (Notas de campo, 25/03/2008). 

Compreendemos, por meio do comportamento da arte-educadora Luna, 

durante a aula que observamos no dia 25/03/2008, em que esta nos perguntou 

sobre como possibilitar a participação de Léo em suas aulas, que tais atitudes 

excludentes podem ser conseqüências de insegurança e falta de conhecimento da 

própria arte-educadora. 

A proposta de atividade desenvolvida pela arte-educadora Luna poderia 

explorar mais as texturas, visto que seu objetivo era trabalhar com texturas. 

Primeiramente, o texto poderia ter sido encaminhado, na semana anterior, ao 

CEVAP, para transcrição em braile para o educando Léo ou, como se tratava de um 

texto relativamente curto, poderia ser ditado para a turma para que todos pudessem 

escrevê-lo, ou escrito no quadro, com o cuidado de ler em voz alta o que estava 

sendo escrito para que o educando Léo pudesse escrevê-lo em braile. Esta nossa 

sugestão tem como base a concepção de Ballestero-Alvarez (2003, p. 45): 
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Para o aluno invidente que esteja em uma classe inclusiva é imprescindível 
que o professor leia o que está escrevendo na lousa ou apresentado por 
algum outro meio visual. É muito importante que o professor vá lendo à 
medida que escreve, porque desta maneira o estudante invidente terá 
tempo para, quando for o caso, transcrever no sistema braile.  

As imagens do texto relacionadas a texturas poderiam ser ampliadas e 

texturizadas para que todos os educandos pudessem visualizar as texturas por meio 

do tato e desenvolver, assim, um conceito real sobre o tema abordado. O educando 

Léo, ao visualizar as texturas, também poderia, assim como os outros educandos de 

sua turma, realizar o seu desenho utilizando sua prancha de desenho e giz de cera 

ou lápis de cor. 

 Sobre as texturas, encontramos em Ballestero-Alvarez (2003, p. 56) que “a 

criança precisa conhecer a maior variedade possível de texturas, porém será mais 

adequado utilizar predominantemente aquelas que produzem sensações positivas 

para que a pessoa tenha experiências agradáveis e boas”. Para Ballestero-Alvarez 

(2003) e Santos (2007), trabalhar com materiais diversificados por texturas é 

oportunizar experiências sensoriais não somente para a criança cega, mas para 

todos os educandos que poderão, também, desenvolver habilidades por meio dos 

demais sentidos.  

Vivemos em uma época em que a cultura visual está em destaque. Todos os 

dias somos bombardeados por imagens, e esta situação já se tornou tão cômoda 

que, muitas vezes, acreditamos que uma pessoa cega não conseguirá ter acesso a 

esta contemporaneidade. A cultura visual é tão forte que nos perguntamos quantas 

vezes as pessoas “videntes” ouvem, cheiram ou sentem e, até mesmo, vêem o 

mundo a sua volta. Acreditamos que a sensibilidade está relacionada à utilização de 

vários sentidos, e não somente do sentido da visão, pois é por meio deste sentido 

que somos encantados ou desencantados a cada dia que vivemos no mundo 

contemporâneo.  

As propostas de Artes realizadas pelas arte-educadoras Leda e Luna em suas 

aulas nas turmas onde estudam esses educandos e as observações realizadas nos 

conduziram a refletir sobre as relações em sala de aula, especificamente as relações 

entre educador e educando cego, bem como entre educando cego e os outros 

estudantes da sala. Essas relações constituem o alvo de nossa discussão na seção 

a seguir. 
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3.3 “GOSTO DE ESTUDAR COM AS CRIANÇAS, É BOM, PORQUE TEM TANTA 

ALEGRIA”: AS RELAÇÕES DENTRO DA SALA DE AULA  

“Minha professora é muito especial.  
Ela me apresentou às outras crianças,  

explicou como poderiam me ajudar a ser uma bailarina,  
e hoje elas são minhas melhores amigas”. 

(SECCO, 2005, p. 08). 

Secco (2005, p. 08) sugere que a professora do personagem de sua história, 

intitulada “A felicidade das borboletas”, “é muito especial”, pois propiciou momentos 

de inclusão em que as crianças desenvolveram amizades, por meio das relações 

dentro da sala de aula. Nesta seção, também discorremos sobre as relações em 

sala de aula, só que entre as arte-educadoras Leda e Luna e educandos cegos Léo 

e Lia e entre educandos cegos e os outros estudantes da sala, que constituem a 

terceira categoria desta pesquisa. 

No contexto educacional, aqui em especial no contexto da escola inclusiva, as 

relações têm fundamental importância para o desenvolvimento de todos os 

educandos. Estas relações às quais nos referimos dizem respeito às arte-

educadoras e seus educandos cegos, sujeitos da pesquisa aqui apresentada, e 

entre educandos cegos e os outros estudantes da sala . 

Beyer (2006) sugere que, segundo Vigotsky, o conhecimento se dá por meio 

das relações e interações com o outro e que é no processo coletivo da criança que 

os conceitos são formados. Segundo Vigotsky (1998), é essencial que os 

educadores conheçam o contexto e a história dos educandos; para Mittler (2003), 

com os educandos com deficiência não é diferente. Entender um pouco sobre o 

contexto onde estamos inseridos é primordial para que o educador possa planejar 

suas aulas pensando de uma forma heterogênea e inclusiva, ou seja, planejar suas 

aulas com base no modo como o educando aprende e no modo como o educador 

ensina, aceitando que ambos aprendem e crescem por meio das relações.  

Uma turma inclusiva, para Mantoan (2003), requer preparo dos profissionais 

que ainda não aceitaram os novos paradigmas do sistema educacional, pois, até há 

pouco tempo, as pessoas com deficiência tinham apenas atendimento especializado 

em escolas de educação especial e, agora, o número de pessoas com deficiência 
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cresce a cada dia nas escolas de Educação Básica.  Vale destacar que, hoje, 

algumas crianças com deficiência ainda freqüentam a escola especial no turno 

contrário ao turno em que freqüentam a escola de ensino formal.  

Na Escola Primavera e na Escola Verão, campo desta pesquisa, como já 

mencionado no capítulo destinado à metodologia, os caminhos em direção à 

inclusão, no que diz respeito à integração19, não são tão recentes assim: os 

educandos Lia e Léo já estudam, respectivamente, há seis e quatro anos nessas 

escolas. Porém, compreendemos, por meio das observações e entrevistas semi-

estruturadas que realizamos que as relações acontecem de maneiras bem distintas.  

A arte-educadora Leda, ao se referir ao seu relacionamento com a educanda 

Lia em sala de aula, mencionou: 

[...] às vezes eu fico completamente irritada porque daí ela canta, canta, a 
aula toda, sabe, aí, tem vezes que aí sexta-feira eu saio daqui completamente 
nervosa (Arte-educadora Leda, 19/10/2007). 

Leda demonstrou que, em determinados momentos, não sabia como lidar 

com comportamentos estereotipados da educanda, como mão no ouvido e cantar, 

ou com algum tipo de agitação, e que, com essas atitudes da educanda, típicas do 

espectro de autismo, ficava completamente nervosa. No que se refere às reações da 

arte-educadora diante do comportamento da educanda Lia, pontuamos a 

importância de o educador conhecer as necessidades de seus educandos, neste 

caso em especial, a importância de a arte-educadora Leda conhecer características 

da deficiência de Lia.  

O conhecimento do educador sobre as necessidades dos educandos, desde 

as deficiências, síndromes ou dificuldades relacionadas à aprendizagem, amplia “o 

seu horizonte de reflexão e, conseqüentemente, também as suas percepções e a 

visão do todo” (FISCHER, 2001, p. 31), evitando assim possíveis situações em que 

educandos são rotulados.  Desta forma, “[...] é imprescindível ao professor, antes de 

rotular seus educandos, conhecer os problemas mais comuns no processo de 

ensino-aprendizagem” (FISCHER, 2001, p.31).  

Naujorks (2003, p. 83) elucida que trabalhar com alunos com necessidades 

especiais exige do professor, entre outros, 
                                                 
19 Integração, segundo Mantoan, (2003, p. 22), “refere-se mais especificamente à inserção de alunos 
com deficiência nas escolas comuns [...] a integração escolar pode ser entendida como o especial na 
educação, ou seja, a justaposição do ensino especial ao regular [...]”.    



 66 

[...] tolerância à frustração, pois deverá trabalhar também com suas perdas, 
ou seja, elaborar um tipo de luto. Luto do mundo acadêmico, dos saberes 
tradicionais e unilaterais, do professor idealizado, do aluno perfeito, de um 
modelo de escola e de ensino... enfim, luto de uma parte de sua história 
pessoal e escolar que, querendo ou não, são constitutivas de sua identidade 
e farão parte de sua formação. 

Diante do desafio do luto, Schaffner e Buswell (1999, p. 82) nos orientam a 

“comemorar os sucessos e aprender com os desafios”.  No entanto, somente o 

esforço do professor não basta, conforme aponta Mittler (2003, p. 184): “os 

professores precisam de oportunidades para refletir sobre as propostas de mudança 

que mexem com seus valores e com suas convicções, assim como aquelas que 

afetam sua prática profissional cotidiana”.  

Os dizeres da arte-educadora Leda expressam a existência de uma situação 

de nervosismo e stress, comum entre professores que trabalham com turmas onde 

estudam educandos com deficiência. A respeito desta situação, Naujorks (2003, p. 

01) afirma:  

A proposta da inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais 
nas classes regulares de ensino tem reforçado o quadro, pois os 
professores sentem-se despreparados para lidar com esse aluno. Como 
conseqüência, encontramos um profissional cada vez mais propenso ao 
processo de stress e um aluno cada vez mais discriminado.  

A arte-educadora Leda, além do nervosismo apresentado, quando a 

educanda manifesta movimentos característicos de espectro de autismo – atitudes 

rotineiras, cantar e balançar os braços repetitivamente – também cita dificuldades 

em trabalhar com a menina:  

Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com a Lia. Não, não consigo trabalhar 
com ela. Porque eu não tenho experiência, não sei como fazer, não sei como, 
sabe. 
Eu queria fazer alguma coisa assim que ela pudesse fazer junto, eu queria 
poder ajudar ela, mas eu não sei como. 
[...] com a Lia é, eu não sei é, quando ela fica agitada, o que eu faço (Arte-
educadora Leda, 19/10/2007). 
Leda diz ter muita dificuldade para trabalhar com Lia e, até, manifesta vontade 

de ajudar, mas diz não saber como. Fica claro, em seus dizeres, o incômodo da 

situação.  

Na turma de Lia, observamos que: 
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Leda aproximou-se de Lia, tocou sua mão e lhe deu bom dia. 
Lia cheirou o braço tocado pela professora e disse: 
“- Qual é o nome da Leda?” 
Leda riu e respondeu:  
“–Qual é o meu nome? É Leda” (Notas de campo, 26/10/2007). 

Observamos que Leda admirou-se com a pergunta de Lia, após ser tocada 

pela arte-educadora e cheirar seu braço. A respeito do contato estabelecido pelo 

tato, Ballestero-Alvarez (2003, p. 43) assim se pronuncia: 

Tanto o professor como os demais alunos devem permitir que ele, o aluno 
invidente, explore seus rostos e suas características físicas, com o propósito 
de construir e idealizar uma imagem mental de como todos são. A voz não 
proporciona informações dos aspectos somáticos das pessoas. 

A partir das palavras de Ballestero-Alvarez (2003) e de nossa experiência 

com educandos cegos em sala de aula, compreendemos que a relação entre um 

educando cego, educador e educandos sem deficiência deve envolver o toque para 

que o educando cego possa identificar e reconhecer as pessoas. A situação por nós 

observada e descrita – a arte-educadora tocar o braço de Lia – não parecia rotineira, 

pois, durante o período em que realizamos as observações, foi a única vez em que 

vimos a arte-educadora tocar a educanda Lia.  

Ainda sobre o contato físico, 

No meio de nossa conversa Lia que estava novamente desenhando com giz 
aleatoriamente, tocou-nos e perguntou: 
“– Quem é que ta perto da Lia?”. 
Nós nos apresentamos e explicamos a ela que ficaríamos ali observando as 
aulas de arte. 
Lia tocou-nos, e foi deslizando sua mão pelo nosso cabelo. 
Leda disse: 
“– Como é comprido o cabelo dela, né Lia?” 
Lia respondeu: 
“– É bem grande” (Notas de campo, 26/10/2007). 

Ballestero-Alvarez (2003, p. 27) complementa a sua concepção sobre o 

toque, afirmando que “a sensibilidade do toque é muito maior do que se possa 

imaginar”. A colocação do autor nos permite afirmar que é fundamental o toque para 

uma pessoa cega, para que esta possa desenvolver e visualizar pessoas e 

relacionar-se, como foi, para Lia, naquele momento em especial, com a arte-

educadora e com a pesquisadora. 
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As relações são construídas a partir do conhecimento que temos do outro. 

Como já mencionamos, Vigotsky, citado por Beyer (2006), acreditava no 

conhecimento construído por meio das relações. Tão importante como tocar uma 

pessoa cega, é observá-la para conhecer as suas necessidades mais específicas. 

Nas observações e mediações do educador, é possível observar a bagagem, o 

histórico social e cultural dos educandos, bem como as relações construídas em 

sala de aula.  

Nas observações realizadas durante as aulas de Artes na turma da educanda 

Lia, constatamos que a mesma senta no fundo da sala: 

Lia estava sentada no fundo da sala, apoiada em sua máquina de escrever 
braile, cantando com uma das mãos no ouvido esquerdo. Várias vezes 
movimentou os braços para cima e para frente repetitivamente (Notas de 
campo, 19/10/2007). 

Sobre o fato de Lia sentar no fundo da sala, questionamos a professora de 

apoio, a qual nos explicou que a sala é muito pequena, com apenas quatro carteiras 

por fileira, e que Lia é muito alta para sentar na frente. 

Assim como ocorreu com Lia, a posição do educando Léo em sala chamou a 

nossa atenção: 

Enquanto os alunos produziam seus trabalhos, Léo ficava lendo um livro em 
braile, falava sozinho e brincava sozinho. Léo senta ao lado da janela e 
percebe tudo que acontece do lado de fora da sala (Notas de campo, 
25/03/2008.) 

 A respeito da posição do educando cego na sala, alertamos para o fato de 

que, normalmente, é preciso transmitir a ele informações de forma oral. Para que 

esse educando possa receber tais informações, é essencial pensar em sua posição 

na sala de aula. O educando deverá, preferencialmente, sentar nas primeiras 

carteiras e o mais longe possível de barulhos externos. No caso do educando Léo, 

acreditamos que o barulho externo, vindo da janela, possa dificultar o recebimento 

de tais informações.  

Na turma onde estuda o educando Léo, não há o Segundo Professor, como 

na turma de Lia. Porém, no ano de 2007, quando realizamos a coleta dos dados 

desta pesquisa, o Segundo Professor não estava presente em virtude de, no mesmo 

horário das aulas de Artes, freqüentar um curso de pós-graduação. No dia em que o 
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Segundo Professor não está presente, a turma de Lia se organiza para auxiliá-la no 

que for necessário. Cada semana um educando fica responsável por Lia, cabendo a 

ele, nas aulas de Artes, buscar os materiais para a educanda e acompanhá-la até o 

recreio.  

[...] um menino levou Lia para lanchar. A professora comentou:  
 “– Eu não sei porque ela não usa bengala, sempre tem que ter alguém para 
ajudar ela. Eles levam ela bem cedo pro café. No fim eu acho que até eles já 
querem se livrar dela.” Como a Professora de apoio não está quinta-feira e 
sexta-feira, então eles tem um rodízio para ajudar ela. Sempre um é 
responsável (Notas de campo, 19/10/2007). 

É perceptível, nas observações realizadas, que o apoio recebido por Lia dos 

demais educandos não é bem visto pela arte-educadora. Entendemos a 

preocupação com a bengala, porém sabemos que a utilização de bengala depende 

do amadurecimento e da autonomia da pessoa cega. Lara, Professora de Apoio de 

Lia, em uma conversa informal no curso de pós-graduação20, comentou que um dos 

objetivos do trabalho com a educanda cega é desenvolver a sua autoconfiança e 

independência para, posteriormente, dar início ao trabalho com a bengala.  

Além do uso de materiais específicos, como a bengala, entendemos que é 

imprescindível que o educador proporcione e incentive momentos de cooperação e 

amizade entre os educandos. 

Os educadores precisam aprender a abraçar a dar apoio aos esforços 
necessários para que as amizades floresçam. Todos nós precisamos ajudar 
no desenvolvimento dos relacionamentos. Isto é tão importante quanto 
leitura, escrita e aritmética.  (STRULLY e STRULLY, 1999, p. 177). 

Com o foco nos relacionamentos, conversamos com os educandos Lia e Léo 

sobre o seu envolvimento com a turma e com a arte-educadora no contexto escolar, 

pedindo-lhes que relatassem suas experiências nas aulas de Artes e que 

apresentassem alguma posição quanto a sua participação, seu interesse e a 

realização das atividades propostas. 

A educanda Lia assim se expressou: 

                                                 
20 Lara, nome fictício dado à professora de apoio de Lia – como já mencionado na seção 3.1 –, é 
mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação, Mestrado em Educação, com a 
pesquisadora autora desta dissertação.  
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Gosto de estudar com as crianças, é bom, porque tem tanta alegria. E me 
ajudam a bater na máquina de escrever. Eles botam e tiram a folha, eles 
ensinam a Lia. Levam para o lanche, pra sala, guardar as coisas pra Lia ir 
embora quando a mãe vem buscar. Gosta da sala porque tem mesa onde 
senta e as crianças também (Educanda Lia, 19/10/2007). 

Lia apresentou, primeiramente, a satisfação do seu envolvimento com os 

colegas da sala, bem como os movimentos que por ela perpassam. Enfatizou, ainda, 

situações de interação com o grupo e a aproximação de colegas para o auxílio na 

realização de determinadas atividades, que consistem em rotinas diárias, como ida 

ao lanche, auxílio ao guardar o material, execução das atividades e organização da 

turma.   

A partir da perspectiva de uma educação para todos, que respeite e valorize a 

diversidade, é necessário propiciar condições que envolvam primeiramente a 

amizade, princípio fundamental da inclusão. Para a criança com deficiência, assim 

como para qualquer outra, o contato com os amigos e com o contexto escolar é de 

suma importância para o seu desenvolvimento.  Para Karagiannis et al, (1999, p. 

26):  

A interação e a comunicação facilitadas ajudam o desenvolvimento de 
amizade e o trabalho com os colegas. Os alunos aprendem a ser sensíveis, 
a compreender, a respeitar e a crescer com as diferenças e as semelhanças 
individuais entre seus pares. 

Perguntamos a Lia se a professora ajudava. Prontamente a educanda 

respondeu: 

-Não, só a Josi21 e as outras crianças (Educanda Lia, 19/10/2007).  

A insegurança e o sentimento de medo, como relatado pela arte-educadora 

de Lia, na seção 3.2, podem ter provocado o afastamento da mesma em relação à 

educanda cega. Desta forma, como já apresentado, sua mediação se dá quando a 

mesma viabiliza a aproximação dos educandos sem deficiência da educanda Lia. 

O educando Léo, por sua vez, primeiramente manifestou interesse em realizar 

a entrevista, pois achou divertido ouvir sua própria voz no gravador. Contudo, seus 

dizeres concentraram-se em responder o que lhe foi solicitado e, quando respondeu, 

                                                 
21 Josi é aluna da mesma turma, amiga de Lia. 
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o fez com frases curtas, como podemos observar em seus dizeres. Em relação à 

escola e aos amigos, Léo comentou: 

É bem boa. Os professores são bem legais. 
Tem Educação Física e eu faço as atividades. 
A turma é legal e... eu gosto dela. 
Os meus amigos são o José, João, Rodrigo e Chico (Educando Léo, 
25/03/2008). 

O educando cego relatou, também, que gosta das aulas e se lembrou do 

nome de algumas educadoras. Quando questionado sobre as educadoras de que se 

lembrou, Léo disse: 

[...] professora Mara, a professora Rozangela, e a professora Lucimara 
(Educando Léo, 25/03/2008).  

As educadoras mencionadas por Léo são, respectivamente, a regente, a de 

Ensino Religioso e a de Artes. O educando Léo igualmente disse que participava 

das aulas, que seus amigos faziam as atividades dele e que, quando precisava de 

auxílio, quem o dava era   

A professora (Educando Léo, 25/03/2008). 

Karagiannis et al, (1999) acreditam que a interação com o grupo favorece 

muito o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças.  

Sobre o ensino da Arte, no contexto da inclusão, Puccetti (2008, p. 2) afirma 

que 

A arte propicia a interação dos deficientes, integrando-os num processo de 
desenvolvimento por meio do fazer, sem levar em conta os aspectos 
patológicos ou orgânicos. Não enfatiza os déficits, as deficiências, mas 
capacidades e possibilidades reais num processo mental e sensível de 
compreensão, abstração, planejamento, elaboração, relações e 
associações, que resulta na produção e criação artística.  

Segundo Puccetti (2008), o ensino da Arte, no contexto da inclusão, 

apresenta possibilidades para que todos os educandos vivenciem diferentes 

expressões que contribuirão na construção do conhecimento. Não obstante essas 

possibilidades, a arte-educadora Leda, em todos os momentos aqui relatados, 
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revelou que encontra dificuldades em trabalhar com a educanda cega que freqüenta 

a sua turma: 

Olha. Eu não sei qual é a maior dificuldade dela. Eu sei qual é a maior 
dificuldade minha. Por exemplo, eu to ensinando as cores. Como é que eu 
vou ensinar as cores pra ela? As outras crianças vêem as cores, fazem a 
mistura, vêem o resultado diferente, como que eu vou dar essa noção pra ela. 
E eu, não sei como, como fazer isso (Arte-educadora Leda, 19/10/2007). 

A arte-educadora Leda demonstra, por meio de seus dizeres, que não sabe 

qual a maior dificuldade de Lia. Quanto à dificuldade que encontra, expõe que 

alguns conteúdos do currículo – como as cores, por exemplo –, de caráter essencial 

no planejamento, não são passíveis de serem trabalhados com uma criança com 

deficiência, em específico, visual.  

Os dizeres de Leda indicam certa inquietação quanto ao ensino das cores à 

educanda Lia. Neste sentido, para Ballestero-Alvarez (2003, p. 36), “é tautologia 

afirmar que o mundo da pessoa cega é um mundo desprovido de visão de luz e cor; 

é um mundo onde a informação transmitida por outros sentidos é de importância 

vital”. 

Cabe esclarecer que há, no currículo, outros conteúdos e possibilidades do 

ensino das Artes Visuais que não foram contemplados nos dizeres da arte-

educadora Leda, como, por exemplo, o desenvolvimento das linguagens artísticas e 

do conhecimento sensível (percepção, emoção, imaginação, intuição e criação).  

A arte-educadora Luna, por sua vez, referente às dificuldades que enfrenta 

em relação ao educando cego de sua turma, menciona:  

Porque na minha visão eu sempre achei assim muito difícil, só eu, não entra, 
sabe, na cabeça. Tem que ver, é o visual, é o acabamento, é o perceber a 
estética do trabalho, e colocar isso pra ele, ele ter uma estética no trabalho, 
ter uma beleza, ter um acabamento, a dificuldade para tentar fazer ele 
conseguir  isso, esse acabamento, essa  estética, acha que é muito difícil 
(Arte-educadora Luna, 25/03/2008). 

Os dizeres da arte-educadora Luna expressam certa exigência com os 

aspectos relacionados à perfeição e à beleza no trabalho dos educandos. Relata sua 

dificuldade de aceitar que os trabalhos dos educandos possam apresentar diferentes 

formas de expressão, que não estejam diretamente ligadas aos aspectos visuais e 

belos, em sua concepção de beleza.  
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Sobre a produção artística, Puccetti (2008, p. 02-03), lembra:  

A experiência artística é um exercício de sensibilidade, onde as vivências 
têm significados e conteúdos e pode ser estimulada por meio de práticas 
pedagógicas, que se constroem com as interações entre o fazer, conhecer e 
exprimir, o processo de criação e as concepções de linguagem. Isso nos 
remeterá também à necessidade de lançarmos sobre o aluno um olhar que 
nos permitirá conhecê-lo além, da sua diferença, como sujeito que, 
interagindo com seus interlocutores, apropria-se de formas de ação 
organizadas culturalmente, constituindo-se sujeito de seu próprio 
desenvolvimento, capaz de utilizar-se da arte para tal e assim atribuindo-lhe 
seu real papel. 

Diante dos dizeres da arte-educadora Luna, cabe refletir sobre a questão do 

belo. Conceituar o belo na arte é tarefa que cabe exclusivamente ao campo da 

filosofia. Para fazer esta reflexão, perguntamos: O que é belo? O que é estética? 

Por vezes, educadores se apropriam de termos como estética do trabalho e 

beleza, como se essas termologias estivessem ligadas ao gosto pessoal e ao 

conceito de “bonito”. Cabe refletir, nesse momento, sobre o modo como possíveis 

julgamentos de beleza podem interferir no planejamento dos professores de Artes, 

muitas vezes subestimando a capacidade dos educandos. 

Subestimar a capacidade dos educandos, como já foi mencionado na seção 

3.2, segundo Mittler (2003), são modos de ver o educando que não caracterizam 

uma escola inclusiva, pois a escola inclusiva respeita e valoriza o potencial de cada 

um. Respeitar e valorizar o potencial dos educandos e propiciar atividades que 

permitam enxergá-lo além da sua deficiência, como sugere Puccetti (2008), são 

ações que veremos no próximo capítulo.  

Consideramos pertinente lembrar o(a) leitor(a) desta dissertação o que 

explicamos no Capítulo II sobre as ações pedagógicas de Artes a serem 

apresentadas no próximo capítulo: estas ações surgiram dos dizeres das arte-

educadoras e dos educandos cegos entrevistados e das observações realizadas. 

Em outras palavras, diante de algumas posturas das arte-educadoras Leda e Luna, 

repletas de insegurança, e  da constatação, por meio da entrevista semi-estruturada 

e das observações das práticas dessas arte-educadoras de que as mesmas não 

conseguiam ministrar aulas de Artes que possibilitassem a participação dos seus 

educandos cegos, pois esbarravam em questões de formação e, até mesmo, de 

aceitação da inclusão escolar, sentimos, na função de pesquisadora, a necessidade 

de tentar buscar mais respostas sobre a possibilidade de inclusão do educando cego 
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nas aulas de Artes Visuais. Para isso, nos fundamentamos, sobretudo, nos estudos 

de Tojal (1999), Ballestero-Alvarez (2003) e Fonseca da Silva (2008). Segundo estes 

autores, é possível propiciar a participação desses educandos nas aulas de Artes. 

Ainda sobre a postura de professores diante de seus alunos com 

necessidades especiais, Fonseca da Silva e Kirst (2008, p. 05) esclarecem que:  

A grande maioria das pessoas com necessidades especiais ainda estão fora 
de qualquer tipo de instituição educacional. Já as que estão inseridas nesse 
contexto ainda encontram professores despreparados para atender as suas 
necessidades, em conseqüência dos limites da formação acadêmica, do 
pouco material e recursos tecnológicos de apoio e dos péssimos salários, 
que tornam esses profissionais desmotivados e apáticos diante de novos 
desafios. Por outro lado, há o descaso do poder público que é evidente, 
mesmo assim, houve um interesse econômico para que a inclusão fosse 
posta em prática, ou pelo menos no papel. Mas não basta termos leis que 
incluam. A inclusão de qualidade se dá na prática do dia-a-dia, dentro da 
sala de aula, na relação professor-aluno, ou dentro de um museu que esteja 
preparado para atender este público.   

Concordamos com Fonseca da Silva e Kirst (2008) no que concerne às 

afirmações sobre a existência de muitas pessoas com necessidades especiais que 

não se encontram inseridas em instituições escolares, com a atuação de professores 

despreparados nas instituições onde estudam pessoas com necessidades especiais 

e com a concepção de que a inclusão se dá no cotidiano da sala de aula.  

Igualmente concordamos com Fonseca da Silva (2008, p.1267), para quem “nas 

aulas de Artes o professor precisa incluir a criança com necessidades especiais, a 

fim de que possa ampliar seu acesso ao conhecimento da realidade social a partir 

das aprendizagens em arte”. 

Desta forma, por concordarmos com Fonseca da Silva e Kirst (2008) e com 

Fonseca da Silva (2008), também nos fundamentamos nesses autores nessa busca 

por respostas para a inclusão do educando cego nas aulas de Artes Visuais.  Uma 

destas respostas que encontramos se traduz, nesta dissertação, nas oito ações 

pedagógicas de Artes que desenvolvemos na Escola Verão, na turma onde estuda o 

educando Léo e onde a arte-educadora Luna atua, para a inclusão desse educando 

cego. Essas ações, assim como as entrevistas e as observações realizadas durante 

a pesquisa, completam este longo pedaço da nossa colcha de retalhos, que a cada 

seção ganha forma, pois vai agregando um conjunto de informações com o objetivo 

de possibilitar a inclusão de educandos cegos nas aulas de Artes Visuais. 
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Em se tratando da colcha que estamos tecendo, apresentamos, no próximo 

capítulo, intitulado “ ‘Porque não entra na cabeça que ele pode fazer também, sabe’: 

ações para a inclusão de educandos cegos”, mais um retalho que, unido aos outros 

retalhos, dará continuidade à formação desta colcha. Cada retalho representa uma 

parte que, isolada, é apenas retalho, mas que, agregada a outros retalhos, passa a 

constituir o tecido da minha investigação. 

Cabe lembrar que o capítulo que segue tem o objetivo de avaliar as oito 

ações que vivenciamos com a arte-educadora Luna, com o educando Léo e com os 

demais educandos da turma. Pretendemos, com este capítulo, atingir o terceiro 

objetivo específico desta dissertação – avaliar as ações pedagógicas de Artes para 

inclusão do educando cego, por meio dos dizeres do educando Léo e da arte-

educadora Luna, bem como da participação e dos avanços do educando Léo nas 

aulas de Artes –, que emergiu no decorrer da pesquisa, do fato de que constatamos, 

por meio das observações e dos dizeres dos sujeitos, que as práticas pedagógicas 

das arte-educadoras participantes desta pesquisa pouco oportunizavam a 

participação de todos os educandos, neste caso, dos educandos cegos, e que as 

arte-educadoras  apresentavam dificuldades no que se refere a todos os educandos 

realizarem os trabalhos de Artes Visuais propostos em suas aulas. Igualmente 

consideramos pertinente lembrar que as oito ações pedagógicas de Artes que 

constituem o Capítulo IV foram planejadas com a participação da arte-educadora 

Luna e que foram desenvolvidas em sua turma, com a autorização dos diretores da 

escola.   
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4 “PORQUE NÃO ENTRA NA CABEÇA QUE ELE PODE FAZER TA MBÉM, 

SABE?”: AÇÕES PEDAGÓGICAS DE ARTES PARA A INCLUSÃO ESCOLAR DE 

EDUCANDOS CEGOS  

 “Ela usava os ouvidos para entender os passarinhos. 
 Era o nariz que lhe dizia que a primavera estava a caminho.  

O perfume ensinava o quanto a flor é bela,  
e o gosto da manga era a melhor explicação para a cor amarela”. 

 (MAGGIO, 2000, p. 22).         

Maggio (2000) descreve o modo como a menina cega Maria Luz, personagem 

de sua história, visualizava seu mundo, por meio de sons, aromas e sabores, 

procurando encontrar um jeito de incluir-se no mundo visual. Na história de Maggio, 

Maria Luz, menina cega, é exemplo de inclusão e amizade que compartilhava todos 

os momentos com sua irmã e seus amigos.  Em nossa pesquisa, a exemplo do 

autor, também direcionamos nossa atenção para a inclusão do educando cego no 

mundo visual. Porém, além disso, pretendemos responder a nossa pergunta de 

partida: Como propiciar a inclusão escolar de educandos cegos nas aulas de Artes 

Visuais? Assim, neste capítulo, apresentamos as oito ações22 pedagógicas de Artes 

Visuais que desenvolvemos na Escola Verão para a inclusão escolar, nas aulas de 

Artes, do educando cego da quarta série do Ensino Fundamental do ano de 2008. 

Organizamos as ações pedagógicas de Artes de acordo com a proposta de 

planejamento da Rede Municipal de Ensino de Blumenau e com o conteúdo 

trabalhado naquele momento pela professora regente da sala, nas disciplinas de 

História e de Geografia, ou seja, o estado de Santa Catarina. 

Para o planejamento dessas oito ações pedagógicas de Artes Visuais, 

utilizamos os pressupostos teóricos de Ana Mae Barbosa – a Proposta Triangular do 

Ensino da Arte –, contemplados na Proposta Curricular de Santa Catarina e nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte –, e também os estudos de Pillotto (2004) 

sobre o conhecimento sensível. 

A Proposta Triangular do Ensino da Arte, fundamentada principalmente na 

Discipline Based Art Education (DBAE), traduzida para a língua portuguesa como 

                                                 
22 Cada ação, nesta dissertação, corresponde ao conjunto de atividades desenvolvidas por dia, em 
duas aulas seguidas de Artes, na Escola Verão. 
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Disciplina Baseada na Arte-Educação, no Brasil, foi idealizada por Ana Mae 

Barbosa, por volta de 1980, e aborda o ensino da Arte em três vertentes: fruir Arte, 

contextualizar Arte e produzir Arte. 

Para Barbosa (1991, p. 10), na escola, a Arte pretende, sobretudo, “formar o 

conhecedor, fruidor e decodificador da obra de arte [...]. A escola seria a instituição 

pública que pode tornar o acesso à arte possível para a vasta maioria dos 

estudantes em nossa nação [...]”. Ainda para a autora (1991, p. 36-37),  

[...] do ensino das artes corresponde às quatro mais importantes coisas que 
as pessoas fazem com a arte. Elas a produzem, elas a vêm, elas procuram 
entender seu lugar na cultura através do tempo, elas fazem julgamento de 
sua qualidade. 

Barbosa (1991) entende o ensino da Arte como forma contextualizada de ver 

a Arte e a cultura. Entende a articulação das três vertentes da Proposta Triangular – 

fruir Arte, contextualizar Arte e produzir Arte – como a possibilidade de o educando 

ler o mundo de forma mais ampla e sensível. 

Leitura de imagem, ou fruição da Arte, primeira vertente da Proposta 

Triangular, baseia-se nas diferentes possibilidades de o educando entrar em contato 

com a Arte, os diferentes modos de ver e interpretar as obras-de-arte, o que pode 

despertar a capacidade crítica dos educandos (BARBOSA, 1998). A leitura da 

imagem, para Pillar (1992), desenvolve os modos de interpretar, visualizar e julgar a 

qualidade das obras, compreendendo os elementos e as relações que a compõe.  

Quanto à contextualização ou a história da Arte, segunda vertente da 

Proposta Triangular, Barbosa (1998) a entende como o momento de contextualizar o 

artista e a obra-de-arte no tempo. Trata de compreender a obra-de-arte e o contexto 

onde foi criada, bem como as ideologias que podem estar presentes na criação. 

A última das três vertentes da Proposta Triangular – o fazer artístico ou a 

produção artística – Barbosa (1998) compreende como o momento criativo do 

educando, o momento de representação pessoal de cada um.  

O fazer artístico, segundo Plácido (2007, p.40): 

Está calcado no processo criativo, encarado como interpretação e 
representação pessoal. É por meio do fazer artístico que o aluno descobre 
as possibilidades e as limitações das linguagens expressivas, de seus 
diferentes materiais e instrumentos. É ainda a interpretação e representação 
a partir daquilo que foi visto, pensado, analisado, conhecido. Ao mesmo 
tempo em que estimula o pensar sobre a criação visual, a produção 
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associada às imagens pode colaborar para a construção de formas de 
maior força expressiva. 

O trabalho desenvolvido com base na Proposta Triangular do Ensino da Arte, 

articulado entre as três vertentes mencionadas, pode possibilitar, por meio de 

informações e reflexões acerca do contexto e do mundo onde o educando está 

inserido, o desenvolvimento do conhecimento em Arte. Neste sentido, para que a 

Arte seja compreendida como criação agregada de cultura e ideologias políticas, 

econômicas e sociais do contexto onde está inserida, é fundamental a mediação do 

arte-educador em sala de aula. 

 Entendemos que a mediação do arte-educador e o trabalho com a Arte na 

escola, alicerçados na Proposta Triangular, poderão ganhar teor significativo se 

também agregarem às suas ações o conhecimento sensível, pois “A arte como 

linguagem, expressão e comunicação trata da percepção, da emoção, da 

imaginação, da intuição, da criação, elementos fundamentais para a construção 

humana sensível” (PILLOTTO, 2004, p. 58). Esses “elementos fundamentais para a 

construção humana sensível”, como sugere a autora, são categorias do 

conhecimento sensível, definidos por Kant, “como elementos distintos que interagem 

entre si, correspondendo a uma forma particular de perceber o mundo, as pessoas e 

todas as coisas que fazem parte do entorno” (PILLOTTO, 2006, p. 47).  

Com base, sobretudo, na mediação do arte-educador – nesta dissertação 

entendida como a postura de facilitador, incentivador, provocador ou motivador de 

aprendizagem –, apresentamos, a seguir, as oito ações pedagógicas de Artes 

Visuais desenvolvidas pela pesquisadora para a inclusão escolar do educando cego 

em Artes Visuais em sala de aula. 

4.1 MARIA LUZ USAVA A PONTA DOS DEDOS PARA CONHECER O MUNDO 

 “Porém ela se deu conta de que Maria Luz era diferente.  
Seu jeito de ver as coisas não era igual ao da gente”.  

(MAGGIO, 2000, p.16).  
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Maria Luz, como todos nós, também era diferente: visualizava seu mundo de 

forma diferenciada, mostrando a todos que é possível “ver” as coisas, por meio de 

outros sentidos que não a visão. Assim como Maria Luz apresentava um jeito 

especial de “ver” as coisas do seu mundo, nesta pesquisa, procuramos identificar 

possibilidades para que todos os educandos possam visualizar e fruir Artes Visuais 

de maneiras diferenciadas. Entre essas possibilidades se encontram as oito ações 

pedagógicas de Artes Visuais que desenvolvemos na turma do educando Léo, que 

conta, em suas aulas de Artes, com a arte-educadora Luna.  

As oito ações pedagógicas de Artes Visuais, propostas para a quarta série do 

Ensino Fundamental da Escola Verão, no ano de 2008, turma em que estuda o 

educando cego Léo, um dos sujeitos de nossa pesquisa, foram planejadas, 

conforme informamos na abertura deste capítulo, tendo como base metodológica a 

Proposta Triangular do Ensino da Arte calcada em três vertentes – fruir, 

contextualizar e produzir Arte –, e as categorias do conhecimento sensível – 

percepção, emoção, imaginação, intuição e criação –, por entendermos que o 

trabalho com a Arte envolve o contato com obras-de-arte, razão e emoção. Para 

tanto, tomamos por base teórica os Parâmetros Curriculares Nacionais, a Proposta 

Curricular de Santa Catarina e o Planejamento de Artes da Rede Municipal de 

Ensino de Blumenau. 

Cada uma das oito ações pedagógicas de Artes desenvolvidas foi 

denominada de primeira ação, segunda ação e assim sucessivamente, e muitas 

estão pautadas nas dificuldades de trabalhar Artes Visuais com educandos cegos 

apresentadas pelas arte-educadoras nas entrevistas e nas observações realizadas.  

São elas: “construção de hipóteses sobre a cultura catarinense”; “brincadeira de 

museu”; “a história O boi-de-mamão”; “artesanato local: boi-de-mamão”; “o boi de 

Semy Braga”; “as peças de cerâmica”; “o boi e a bernúncia: colagem em grupo”; e 

“brincando de boi-de-mamão”.  

4.1.1 Primeira ação: “construção de hipóteses sobre a cultura catarinense” 

A primeira ação teve os seguintes objetivos: 

• Levantar hipóteses sobre a cultura catarinense; 

• Registrar personagens do folclore catarinense por meio de desenho. 
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A ação “construção de hipóteses sobre a cultura catarinense”, além dos 

objetivos citados anteriormente, tinha como finalidade explorar o conhecimento 

prévio dos educandos sobre as manifestações culturais catarinenses e, nessa 

exploração, diagnosticar inicialmente a participação na aula de Artes e o desenho 

dos educandos. 

Optamos por enfocar, nesta ação, a cultura catarinense com base em Rosa 

(2001), para quem relacionar arte e as raízes culturais faz com que os alunos 

percebam a expressão artística como expressão de sua realidade. Também nos 

fundamentamos em Barbosa (2003), que chama a nossa atenção para a importância 

do trabalho com a Arte e a cultura como possibilidade de o educando compreender 

seu contexto e sua história. 

Na direção apontada por Rosa (2001) e Barbosa (2003), iniciamos a aula 

conversando com os educandos sobre a cultura catarinense. Perguntamos a eles, 

com a intenção de provocá-los para que participassem, se sabiam algo sobre as 

manifestações culturais do nosso estado. Os educandos relacionaram as 

manifestações com as lendas folclóricas brasileiras e citaram apenas boitatá23, mula-

sem-cabeça24 e saci-pererê25. Quando questionado, Léo mencionou “bonecos 

folclóricos”.  

Após esta conversa inicial, cada educando representou a manifestação 

cultural de que se lembrava em folhas de papel sulfite, em forma de desenho. 

Deixamos a escolha dos materiais a serem utilizados por conta de cada educando.  

No início da proposta, os educandos retiraram seus materiais para começar seus 

trabalhos, menos Léo que não retirou o material e se manteve virado para a janela, 

atento ao barulho de fora. Quando questionamos e pedimos que retirasse seu 

material para realizar o trabalho, nos olhou como se não estivesse entendendo o 

porquê de pedirmos que retirasse o seu material. Perguntamos se ele tinha sua 

tela26 de desenho, e ele respondeu que sim. Então pedimos para pegá-la e 

explicamos novamente o que deveria ser feito.  

                                                 
23 Boitatá é descrito no folclore brasileiro como uma gigantesca cobra-de-fogo que protege os campos 
contra aqueles que o incendeiam. É conhecido no Centro-Sul como baitatá ou batatá; na  Bahia, 
como biatatá; em Minas gerais, como batatal; em São Paulo, como bitatá; no Nordeste, como 
batatão; e, nos estados de Sergipe e Alagoas, como Jean de la foice ou Jean Delafosse. 
24 Mula-sem-cabeça é uma antiga lenda dos povos da Península Ibérica, trazida para a América pelos 
espanhóis e portugueses. 
25 Saci-pererê, ou apenas Saci, é um personagem bastante conhecido da mitologia brasileira, que 
teve sua origem presumida entre os indígenas da região das Missões, no Sul do país. 
26 A tela especial para desenhos é uma prancha de madeira encapada com tela de nylon. 
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O fato de o educando Léo parecer que não estava entendendo o nosso 

pedido para tirar seu material, ou seja, ao ser chamado para participar do trabalho 

pode ter acontecido em virtude de o mesmo não estar acostumado a participar das 

atividades de Artes desenvolvidas em sala de aula, como descrevemos nas seções 

3.2 e 3.3. Léo pegou sua tela, recebeu a folha que oferecemos, escolheu giz de cera 

para fazer o seu desenho e o realizou (Figura 01).  

 

            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

Figura 01  - Léo desenhando os “bonecos folclóricos” 
Fonte: Pesquisadora (2008) 

Conforme mostra a Figura 01, Léo realizou seu trabalho em sua tela especial 

para desenho. A tela é de madeira e encapada com nylon, o que proporciona textura 

no papel quando riscado sobre ela. “Este tipo de material permite ao sujeito a 

identificação tátil, do desenho já feito, por meio do rastro que é deixado pelo giz de 

cera no papel que está sendo utilizado” (BALLESTERO-ALVAREZ, 2003, p. 68). 

 Na Figura 02, podemos visualizar o desenho que Léo fez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02  - Desenho de Léo dos “bonecos folclóricos” 
Fonte: Pesquisadora (2008) 
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A Figura 02 permite observar a presença de várias formas geométricas no 

desenho de Léo. Cabe lembrar que as formas geométricas foram conteúdos 

trabalhados no ano de 2007 pela arte-educadora Luna. Observamos que Léo tentou 

preencher todo o espaço da folha com seus desenhos e que variou as cores do giz 

utilizado. Ao lhe perguntarmos sobre o seu desenho, Léo disse que desenhara 

“bonecos folclóricos” e balões, e questionado sobre esses “bonecos folclóricos”, Léo 

disse que eram pessoas fantasiadas.  

Vale destacar que Léo terminou logo o seu desenho, enquanto muitos 

educandos reclamavam que não sabiam fazer. Léo apresentou um desenho com 

formas simples, que representam o objeto conforme seu entendimento. 

Enquanto aguardava os demais educandos terminarem seus trabalhos, Léo 

continuava atento ao movimento da rua. Aproximamo-nos dele e o escutamos falar 

sozinho: 

Olhem que legal, o ônibus branco está aí fora, alguém vai passear. Que legal 
(Educando Léo, 29/04/2008). 

Ao ser questionado sobre a cor do ônibus, Léo sorriu dizendo:  

Eu sei que é branco (Educando Léo, 29/04/2008). 

Perguntamos para Léo se ele sabia o que era o branco. Como ele não se 

manifestou, falamos:  

Sabia, Léo que esta camiseta que você está usando também é branca? 
(Pesquisadora, 29/04/2008).  

Perguntamos, também, se ele sabia de mais alguma coisa que era branca, e 

ele novamente não respondeu. Então relacionamos o branco ao algodão, e Léo 

continuou conversando conosco. Disse-nos que, em sua casa, tem algodão, que é 

fofinho e que a mãe usa para passar no “machucado”. 

Esclarecemos que nossa intenção com esta primeira ação era propiciar a 

participação de Léo sem a necessidade de trabalhar com atividades diferenciadas, 

mas com adaptações para que todos os educandos da turma participassem. No 

caso desta primeira ação, a atividade proposta para todos os educandos, sem 

exceção, era a mesma – fazer um desenho em uma folha de uma representação 
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cultural catarinense de que se lembrava – havendo apenas a utilização, pelo 

educando cego, da prancha que ele já possuía, mas que não utilizava nas aulas de 

Artes. Quanto aos demais educandos da turma de Léo, constatamos que a maior 

parte deles desenhou o boitatá, a mula-sem-cabeça e o saci-pererê (Figura 03), que 

são personagens do folclórico brasileiro, e não catarinense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03  - Saci-pererê, desenhado por uma educanda da turma de Léo 
Fonte: Pesquisadora (2008) 

O fato de a maioria dos educandos ter representado, por meio do desenho, 

manifestações folclóricas brasileiras sugere que desconheciam ou não se lembraram 

do folclore catarinense. Esta constatação ratificou a nossa intenção de trabalhar com 

a turma de Léo a história catarinense do boi-de-mamão, que teve início na segunda 

ação, intitulada “brincadeira de museu”.  

4.1.2 Segunda ação: “brincadeira de museu” 

A segunda ação teve os seguintes objetivos: 

• Ler imagens das obras-de-arte de Semy Braga; 

• Brincar de “quadro vivo”, colocando-se no lugar dos personagens da obra; 

• Realizar intervenção das obras por meio de desenho. 
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A segunda ação desenvolvida propôs a fruição da imagem da obra-de-arte 

por meio da “brincadeira de museu” e teve como ponto de partida o trabalho com a 

obra-de-arte.  

Optamos por desenvolver esta ação com base, sobretudo, nos dizeres da 

arte-educadora Leda, da Escola Primavera, sobre a participação de Lia no trabalho 

com a imagem da obra: 

Ela fica escutando, provavelmente. Só que, às vezes, vê a obra, eles fizeram 
um livrinho. Aí eles fizeram um artista blumenauense e foi bem no início do 
ano, eles fizeram um artista, eles pegaram material, que foi coletado dos 
próprios artistas, na fundação, sobre a biografia dos artistas [...] A Lia tava 
com a turma, com um menino inclusive, o menino fez todo o livrinho, ela ficou 
do lado dele, mas ela não participou [...] (Arte-educadora Leda,19/10/2007).   

Compreendemos, por meio dos dizeres da arte-educadora Leda, que Lia não 

participa dos trabalhos que envolvem o contato com a imagem da obra-de- arte, ou 

seja, a educanda fica “escutando provavelmente”. Seus dizeres nos incentivaram a 

propor a ação por nós desenvolvida com atividades que envolvem imagens das 

obras-de-arte, a fim de propiciar a inclusão escolar de Léo nesses trabalhos e refletir 

sobre a insegurança apresentada pela arte-educadora Leda. 

Cabe esclarecer que, embora não tenhamos desenvolvido as oito ações 

pedagógicas de Artes Visuais na turma onde atua a arte-educadora Leda, as 

dificuldades apresentadas por ela também foram levadas em consideração no 

planejamento das ações, como a dificuldade de trabalhar com a imagem da obra-de-

arte, mencionada nos dizeres da Arte-educadora Leda citados anteriormente.  

Conversamos, inicialmente, com os educandos sobre museus. Perguntamos 

se algum educando já havia visitado um museu de Arte. Apenas um dos educandos 

da sala, um menino vindo de outra cidade, sabia o que era um museu de Arte.  

Para explicarmos à turma o que é um museu de Arte, propusemos brincar de 

museu. Para tanto, levamos para a sala de aula imagens de obras-de-arte sobre o 

boi-de-mamão. Escolhemos imagens de Semy Braga, artista que nasceu em 

19/4/1947, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. É pintor e poeta 

autodidata, também formado em medicina pela Universidade Federal de Santa 
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Catarina. Suas obras retratam a cultura catarinense, especificamente os folguedos, 

como o boi-de-mamão, e as lendas, como as bruxas da ilha27.  

A brincadeira do boi-de-mamão normalmente acontece entre os meses de 

junho, julho e agosto, como apresentação tradicional do folclore catarinense. A 

dança do boi existe nos quatro cantos do país, com pequenas diferenças 

apresentadas na história e nos personagens que variam de acordo com a cultura 

regional. Esse folguedo é conhecido na Região Norte e Nordeste do Brasil como 

bumba-meu-boi e boi-bumbá. Em Santa Catarina, recebe o nome de boi-de-mamão, 

pois, neste local, há quem diga que, há muitos anos, eram usados mamões verdes 

para a confecção da cabeça do boi, o que deu origem ao nome popular de boi-de-

mamão. Confeccionado de armação de pano e adornos coloridos, o boi-de-mamão 

tem uma apresentação que encanta adultos e crianças e resgata a cultura popular. 

Foi com o propósito de desenvolver a atividade de tal forma que todos os 

educandos, sem exceção, participassem, que reproduzimos as imagens das obras 

de Semy Braga em tamanho A3 e desenvolvemos sobre cada imagem uma textura. 

Isto para que Léo pudesse, por meio do tato, fruir a imagem da obra-de-arte, pois a 

fruição é uma das vertentes da Proposta Triangular do ensino da Arte, com a qual 

pretendíamos trabalhar.  

Texturizamos as imagens fundamentando-nos em Ballestero-Alvarez (2003, 

p. 09) que nos explica o seguinte: 

O invidente pode entender de desenho de outras maneiras sensoriais, tais 
como: Relevos, utilizados para identificação e reconhecimento de uma 
grande parte de informações em substituição à visão; Texturas utilizadas 
para identificar a diferença entre figuras, fundo, mudança de cor, diferença 
de profundidade entre objetos, referência de objetos e localização. 

Das formas mencionadas por Ballestero-Alvarez (2003), optamos pela textura. 

Para texturizar algumas imagens dos personagens das obras de Semy Braga sobre 

o boi-de-mamão que selecionamos para esta ação, utilizamos a lixa, o cordão, a 

tinta relevo e o alfinete.  

Para fazer a texturização com lixa, utilizamos uma lixa com textura grossa a 

qual colocamos embaixo da imagem de uma da obras de Semy Braga. O 

procedimento seguinte foi, para conseguir a textura, passar sobre a silhueta dos 

                                                 
27 A ilha a qual no referimos é a Ilha de Santa Catarina, onde fica situada parte da cidade de 
Florianópolis, sendo que a outra parte da cidade se localiza no continente. 
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personagens presentes na obra o cabo da tesoura pressionado (Figura 04), o que 

produziu uma textura crespa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04  - Pesquisadora texturizando imagem com lixa 

Quanto ao cordão e à tinta relevo, procedemos da mesma forma: em uma 

imagem, colamos o cordão sobre os contornos dos personagens e, em outra, com o 

auxílio de uma bisnaga, colocamos tinta sobre os contornos dos personagens 

(Figura 05). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 05  - Pesquisadora texturizando imagem com cordão (à esquerda) 
e com tinta relevo em bisnaga (à direita) 

Já a texturização com o alfinete ocorreu da seguinte forma: primeiramente, 

perfuramos espaçadamente os contornos dos personagens introduzindo o alfinete 

do lado direito para o avesso da imagem para que as perfurações marcassem a 

silhueta dos personagens; em seguida, utilizando as perfurações espaçadas como 

base, perfuramos os personagens introduzindo o alfinete do lado avesso, em direção 
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ao lado direito da obra, o que criou textura sobre a imagem. Podemos constatar 

esse processo na Figura 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06  - Pesquisadora perfurando a imagem com alfinete 

A Figura 06 mostra, à esquerda, a pesquisadora perfurando a imagem com 

alfinete para marcar a silhueta do lado avesso do papel e, à direita, a pesquisadora 

utilizando as marcas deixadas pelas perfurações para perfurar a imagem 

proporcionando a textura do lado impresso. 

Realizamos este procedimento de texturização para que os educandos sem 

deficiência visual também pudessem observá-las por meio do tato. 

Cabe esclarecer que levamos para a sala de aula as imagens já texturizadas 

e, para a realização da “brincadeira de museu”, as colamos no quadro, uma ao lado 

da outra, em uma altura que possibilitasse a visualização por todos os educandos, 

quer fosse pelo tato, visão e/ou tato.  Foram, no total, seis imagens (Figura 07).  
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Figura 07  - Imagens das obras de Semy Braga utilizadas na “brincadeira de museu” 

Fonte: Braga (2008) 

As imagens expostas na Figura 07, das obras Semy Braga, abordam a 

temática do boi-de-mamão, com personagens como o boi, a bernúncia, o urso, o 

vaqueiro, o urubu e o cavalo com o cavaleiro. 

Semy Braga é um artista contemporâneo, e seu estilo parece misturar traços 

cubistas28, nas formas de seus casarios, cores fortes que lembram o 

expressionismo29 em seus personagens.  

Uma vez expostas as imagens, organizamos a turma para que, de dois em 

dois, os educandos se aproximassem do quadro onde as imagens estavam e as 

                                                 
28 Cubismo, movimento artístico que ocorreu entre 1907 e 1914,  tratava as formas da natureza por 
meio de figuras geométricas, representando todas as partes de um objeto no mesmo plano. A 
representação do mundo passava a não ter nenhum compromisso com a aparência real das coisas.  
29 O expressionismo foi um movimento artístico que surgiu no final do século XIX e início do século 
XX como uma reação à objetividade do impressionismo, apresentando características que 
ressaltavam a subjetividade. Uma das caraterísticas do expressionismo é a pesquisa formal e 
psicológica dos efeitos dramáticos da cor na composição pictórica. A cor aqui é vista de uma maneira 
absolutamente não-naturalista, independente e é essencialmente uma forma de expressão de 
sensações e sentimentos. O expressionismo era baseado na explosão da emoção, na explosão do 
sentido. Utiliza a imagem visual que nos cerca para uma realidade interior. 
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visualizassem. Léo aproximou-se das imagens das obras, as tateou e as cheirou. 

Diante da primeira imagem, Léo perguntou-nos se era o boi-de-mamão. Nós 

respondemos que sim. Ele sorriu, cheirou a imagem e continuou tateando (Figura 

08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08  - Léo (à direita) visualizando imagens de obras de Semy Braga 
 ao lado de um colega 

Fonte: Pesquisadora (2008) 

Léo visualizou as imagens expostas por meio do tato e do olfato, e o seu 

colega sem deficiência visual, por meio do tato e da visão, assim como os demais 

educandos da turma. Durante a “brincadeira”, Liane, uma educanda da turma de 

Léo, quando estava tateando as obras, olhou-nos e perguntou:  

Essas obras estão em braille para o Léo ver? (Educanda Liane, 13/05/2008). 

Respondemos para a educanda:  

“Nessas obras nós utilizamos diferentes materiais para propiciar texturas e 
relevos, para que não apenas o Léo, mas toda a turma possa tocar e ver a 
obra” (Notas de campo, 13/05/02008). 

Entendemos os dizeres da educanda Liane como uma demonstração de 

interesse pelo colega cego, no sentido de querer saber se as imagens estavam em 

braille para que o mesmo pudesse visualizar as mesmas imagens que todos 

estavam visualizando. 
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Em resposta à pergunta da educanda Liane, afirmamos que havíamos feito 

adaptações nas imagens para que todos os educandos pudessem ver as obras, 

numa tentativa de informar à educanda de que as adaptações podem ser um modo 

diferenciado de visualização, não somente para as pessoas cegas. Nesse momento, 

porém, poderíamos ter informado a educanda sobre a diferença entre o braille e uma 

textura realizada com perfurações de alfinete.  Poderíamos, igualmente, ter 

explicado à educanda Liane que, quase sempre, falar em observar 

[...] nos remete à idéia de ver ou olhar, portanto, uma observação 
basicamente visual. Porém, isso não precisa ser necessariamente assim. 
Diante da didática multissensorial, a pessoa que observa deve captar do 
ambiente o maior número de informações por meio de todos os sentidos 
que possa utilizar. (BALLESTERO-ALVAREZ, 2003, p.18). 

Em consonância com o autor, as imagens foram adaptadas propiciando aos 

educandos modos diferenciados de captar as informações contidas nas obras. Léo, 

juntamente com todos os educandos de sua turma, tateou todas as imagens.  

Durante a “brincadeira do museu”, após todos os educandos se aproximarem 

das imagens das obras de Semy Braga e as visualizaram, realizaram a leitura das 

mesmas. Consideramos a leitura de imagem fundamental para o conhecimento do 

artista e do contexto onde ele estava inserido no momento de criação da obra. 

Os educandos realizaram diferentes leituras de imagens das obras do artista 

Semy Braga. Como nós organizamos a brincadeira em duplas, cada educando, no 

momento em que visualizava a obra, fazia sua leitura oralmente e era escutado 

pelos demais educandos. Alguns educandos relacionaram a imagem do boi, de 

Semy Braga, com a maldade; outros estranharam o efeito de noite meio sombria de 

algumas obras.  

A leitura da imagem oportunizada na “brincadeira de museu”, além de 

trabalhar com uma das vertentes da Proposta Triangular do Ensino da Arte – fruir 

Arte –, propiciou momentos aos educandos para que percebessem e imaginassem 

perante a obra-de-arte. Em outras palavras, os educandos puderam perceber, no 

sentido de ler a obra, e imaginar, no sentido de relacioná-la com o meio no qual 

estão inseridos. Isto porque perceber e imaginar são categorias do conhecimento 

sensível, sugeridas por Pillotto (2004) e já mencionadas no início deste capítulo.  

A leitura da obra-de-arte visa despertar o senso crítico e a apreciação 

estética, ao mesmo tempo em que trabalha com a percepção e a imaginação, 
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categorias do conhecimento sensível, e possibilita a análise da realidade. No 

entanto, Pillar (1992, p. 10) alerta que “não basta expor o aluno a um mundo de 

imagens, é preciso que, através de sua ação, ele componha e descomponha as 

imagens para apropriar-se delas”. 

Após todos os educandos terem visualizado e feito a leitura das imagens das 

obras expostas, com o propósito de transitar por outras categorias do conhecimento 

sensível, por meio de outro modo de ler a obra-de-arte, pedimos que os educandos 

escolhessem um personagem para brincarmos de “quadro vivo”.  

A brincadeira “quadro vivo” consiste em os educandos se colocarem no lugar 

do personagem da obra e serem fotografados na posição mais parecida possível 

com a do personagem escolhido. Após serem fotografados, os educandos apreciam 

suas fotos e comparam com a imagem da obra-de-arte. Esta brincadeira proporciona 

aos participantes momentos de descontração, em que a leitura da imagem é 

realizada de forma diferenciada da observação direta da obra e envolve a emoção e 

a intuição, além das categorias do conhecimento sensível, como a imaginação e a 

percepção, pois alguns educandos parecem realmente incorporar os personagens 

no momento de escolherem os materiais e de se colocarem no lugar dos mesmos.   

Cada educando escolheu um tecido e se colocou no lugar do personagem 

escolhido. Na posição dos personagens, os educandos tentaram montar o “quadro 

vivo” para poderem ser fotografados. 

Léo escolheu o personagem “cavalo” da obra sem título de Semy Braga e 

posicionou-se com suas amigas que haviam escolhido outros personagens da 

mesma obra para montar o quadro (Figura 09). 
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Figura 09  - Léo (no centro) e suas amigas brincando de “quadro vivo” 

Fonte: Pesquisadora (2008) 

Por meio das observações da ação desenvolvida, percebemos que os 

educandos gostaram tanto da “brincadeira de museu” quanto do “quadro vivo”, pois 

estavam contentes e empolgados no momento de realizá-las. No entanto, também 

observamos que, para que a brincadeira tivesse um resultado ainda melhor, 

poderíamos ter criado, com mais tempo, ornamentos e, quem sabe, até, máscaras 

que pudessem servir como acessórios valorizando e tornando o “quadro vivo” o mais 

real e o mais parecido possível com a obra. 

Como modo de leitura e apropriação da imagem, os educandos participantes 

desta pesquisa tentaram interpretá-la por meio de uma brincadeira coletiva – 

“quadro vivo” – que, além de propiciar reflexões sobre as obras, possibilitou 

momentos de interação e comunicação. A respeito desta interação e comunicação 

entre os educandos participantes desta pesquisa, ocorrida durante a brincadeira 

“quadro vivo” e, portanto, “facilitadas” pela pesquisadora, Karagiannis et al (1999, p. 

23) explicam que as mesmas   

[...] ajudam o desenvolvimento de amizades e o trabalho com os colegas. 
Os alunos aprendem a ser sensíveis, a compreender, a respeitar e a 
crescer confortavelmente com as diferenças e as semelhanças individuais 
entre seus pares.  

Neste contexto de interação com a obra-de-arte, após a brincadeira “quadro 

vivo”, cada criança ganhou uma cópia do personagem que escolheu sob nossa 

orientação para criar uma intervenção com fragmentos da obra, ou seja, os 
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educandos deveriam criar um novo contexto para o personagem de Semy Braga que 

escolheram. 

O educando Léo escolheu o personagem da obra sem título (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10  - Sem título, 2008, de Semy Braga 

Fonte: Braga (2008) 

Para que Léo pudesse realizar seu trabalho em sua tela de desenho, 

pegamos a cópia da obra (Figura 10) e, rapidamente, em sala, texturizamos o papel 

com lixa.  Realizamos esta adaptação na imagem para o educando Léo em sala de 

aula, pois somente uma adaptação realizada no momento do trabalho poderia 

oportunizar ao educando a participação efetiva na ação, principalmente no momento 

de escolher o personagem. O procedimento para esta adaptação foi o mesmo 

descrito anteriormente na adaptação da imagem da obra de Semy Barga. Em 

relação a esse procedimento que adotamos, encontramos em Beyer (2006, p. 72) 

que “os alunos com deficiências sensoriais necessitarão, também, de adaptação nos 

procedimentos de ensino. Embora sua capacidade intelectual não esteja 

comprometida, as limitações sensoriais requerem procedimentos específicos”.  

Léo novamente realizou o seu trabalho em sua tela, desta vez demonstrando 

mais formas em seu desenho (Figura 11), se comparado com o trabalho que 

realizou durante a primeira ação (Figura 02), no qual havia desenhado “bonecos 

folclóricos”, distribuídos pela folha de sulfite. 
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Figura 11  - Contexto criado por Léo para o personagem da obra sem título, de Semy Braga 
Fonte: Pesquisadora (2008) 

O detalhe do desenho de Léo – no canto superior direito da Figura 11 –, 

mostra a forma de um cavaleiro e, no canto inferior esquerdo, a cabeça de um boi, 

personagens escolhidos pelo educando e por nós identificados no desenho. Além de 

identificarmos os personagens no desenho, ainda perguntamos para Léo que 

personagens havia desenhado, e Léo relatou que desenhara o boi e o cavaleiro. 

Esta participação do educando Léo na ação desenvolvida e a sua autonomia 

em escolher um personagem da obra e persistir na escolha ressaltam a importância 

do trabalho com a Arte que, segundo Puccetti (2008), permite a participação das 

pessoas com deficiência, pois valoriza as capacidades e oportuniza o 

desenvolvimento criativo de cada um. 

A arte, então, permite ao homem demonstrar como vê e como se vê no 
mundo. Permite que outros conheçam essa relação. Nesse sentido, a arte 
propicia a inteiração dos deficientes, integrando-os num processo de 
desenvolvimento por meio do fazer, sem levar em conta os aspectos 
patológicos ou orgânicos. Não enfatiza os déficits, as deficiências, mas 
capacidades e possibilidades reais num processo mental e sensível de 
compreensão, abstração, planejamento, elaboração, relações e 
associações, que resulta na produção e criação artística. (PUCCETTI, 2008, 
site). 

Também para Vigotsky (1999), a Arte possibilita o desenvolvimento integral 

do homem, articula razão e sensibilidade em uma experiência cultural e histórica, 

pois Arte é o social em nós, força de transformação no mundo. 
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A exemplo do que ocorreu durante a primeira ação que desenvolvemos – o 

desenho do personagem do folclore brasileiro –, o educando Léo terminou logo o 

seu trabalho e começou a conversar sozinho. Falava os nomes bernúncia e boi-de-

mamão, como também o nome dos educandos que estavam mais agitados na sala, 

mostrando com isto que estava atento aos acontecimentos da sala, como também 

atento aos personagens trabalhados na aula. 

Durante o desenvolvimento da segunda ação, a arte-educadora Luna 

permaneceu na sala e observou todos os procedimentos que adotamos, além de 

que se mostrou muito interessada nas imagens das obras-de-arte de Semy Braga, 

bem como pelas ações pedagógicas de Artes Visuais que propusemos aos 

educandos (“brincadeira de museu” e “quadro vivo”). Comentou que não conhecia a 

história do boi-de-mamão.  

Cabe mencionar que a arte-educadora ficou sentada no fundo da sala durante 

o desenvolvimento da segunda ação, como se estivéssemos ali realizando um 

estágio. Em determinados momentos, levantou-se para olhar os materiais por nós 

desenvolvidos e, em outros, realizou as correções do caderno de Artes dos seus 

educandos. Em outro momento, ainda, enquanto alguns educandos ainda 

terminavam seus trabalhos para nos entregar, a arte-educadora se levantou e tentou 

acalmar a turma.  Para tanto, chamou à atenção alguns educandos dizendo: “José 

senta, Leandro, senta”. Ao ouvir os nomes dos colegas sendo chamados pela arte-

educadora, Léo falou baixo: “Liane, senta”.  

A arte-educadora, sem ter ouvido o que Léo falou, continuou: “Liane, senta”. 

Ao ouvir a professora dizer o nome da colega, Léo fez o seguinte comentário e, 

após, riu muito: “Visse, professora, eu já tinha falado que era para mandar a Liane 

sentar”.  

Os dizeres de Léo demonstram a acentuada percepção que tinha, naquele 

momento, dos acontecimentos da sala. Em outras palavras, compreendemos que o 

educando cego percebeu que sua amiga não estava sentada e que a arte-

educadora chamaria sua atenção. Sobre isto, Vigotsky (1997) elucida que a criança 

desprovida da visão poderá apresentar um desenvolvimento acentuado de outros 

sentidos, como o tato e a audição, por exemplo. O autor ainda sugere que, mesmo 

apresentando o desenvolvimento de outros sentidos, nada é mais compensatório do 

que a experiência social, sendo na comunicação e nas relações que se dá o 

desenvolvimento da criança cega. 
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No que se refere à segunda ação descrita, todos os educandos participaram 

da leitura da obra-de-arte. Da mesma forma que ocorreu com a primeira ação 

proposta, o educando cego teve participação ativa, desenvolvendo todas as 

atividades, sem restrição. Consideramos que isto tenha sido possível devido às 

adaptações de materiais, específicos para o trabalho com educandos cegos e 

também a utilização do tato para fruir arte.  

4.1.3 Terceira ação: “a história O boi-de-mamão”  

A terceira ação desenvolvida teve como objetivos: 

• Conhecer a história O boi-de-mamão, por meio da literatura; 

• Apresentar aos educandos a mesma história em duas versões diferentes: 

contada e cantada; 

• Reconhecer os personagens da história O Boi-de-mamão; 

• Registrar, por meio de desenho, o personagem predileto. 

A segunda ação teve como suporte: O livro “O boi-de-mamão”, da autoria de 

Rogério Andrade Barbosa (2005), e o Livro e o CD-ROM “Boi-de-mamão” (Figura 

12), do Grupo Folclórico Infanto-Juvenil, do Porto da Lagoa, situado em 

Florianópolis, Santa Catarina, de autoria de Graça Carneiro (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12  - À esquerda, capa do livro “O boi-de-mamão” e à direita,  
“Boi-de-mamão”, livro com CD-ROM 
Fonte: Barbosa (2005) e Carneiro (2001) 
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Tanto o livro de Barbosa (2005) – “O Boi-de-mamão” – quanto o livro de 

Carneiro (2001) – “Boi-de-mamão” – contam a mesma história: Maria, mulher de 

Mateus, está grávida e com desejo de comer coração de boi. O boi é o animal de 

estimação de Mateus que fica dividido entre o amor pela esposa e o amor pelo 

animal de estimação. Entretanto, se Mateus não satisfizer o desejo de Maria, seu 

filho poderá nascer com cara de boi.  

Mateus convida seu amigo vaqueiro para ajudar a matar o boi e, acreditando 

que o boi tenha morrido, busca um médico curandeiro para ressuscitá-lo. O 

curandeiro descobre que o boi não morreu e apenas está com prisão de ventre.  

Embalado pelo som das cantigas, o folguedo ainda apresenta outros personagens, 

como a cabra e o cavalinho e seu cavaleiro, os ursos e o urubu, além das 

personagens mais populares: a Maricota, boneca gigante de pano, que dança 

balançando os braços sobre o público, e a bernúncia, bicho-papão que engole as 

crianças.  

Optamos por utilizar a literatura no desenvolvimento da terceira ação, 

primeiramente como suporte para a contextualização do tema das obras-de-arte do 

artista Semy Braga, trabalhadas na segunda ação, pois traz a história e as origens 

do boi-de-mamão no folclore catarinense.  

A contextualização é uma das vertentes da Proposta Triangular do ensino da 

Arte e, com base nesta vertente, oportunizamos aos educandos situarem o artista 

Semy Braga no seu tempo, refletirem sobre a cultura catarinense e o modo como as 

pessoas interferem no ambiente onde estão inseridos, repassando tradições de 

geração para geração. 

Começamos a ler para a turma a história do boi-de-mamão e, no momento 

em que mostrávamos o livro para a turma, também passávamos cópias das 

ilustrações adaptadas com tinta relevo para a visualização tátil, não só por Léo, mas 

por todos os educandos da classe. Para a adaptação do material, reproduzimos 

cópia colorida das páginas ilustradas do livro de literatura e contornamos os 

personagens com tinta relevo (Figura 13). 
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Figura 13  - Cópias das ilustrações do livro boi-de-mamão, adaptadas com  
contornos feitos com tinta relevo 
Fonte: Adaptada de Barbosa (2005) 

Na Figura 13, podemos visualizar, na seqüência, o boi, a bernúncia e a 

Maricota.  

Em relação ao uso da tinta, para Tojal (1999), a elaboração de materiais 

diversificados e adaptados com tinta relevo, assim como maquetes e texturas, 

tornam-se indispensáveis para o trabalho com pessoas cegas. Em acordo com Tojal, 

adaptamos as ilustrações de modo que todos os educandos tiveram a oportunidade 

de visualizar as imagens das obras e ouvir a história do boi-de-mamão. 

Concordamos com Tojal (1999) sobre a adaptação de materiais para o 

trabalho com pessoas cegas. Também compreendemos que a visualização das 

imagens das obras seja importante, pois, de acordo com Fonseca da Silva e Kirst 

(2008, p. 07):  

Vivemos em um mundo extremamente visual, onde somos bombardeados 
por imagens quase que o tempo todo. Em contato com alguém que é cego, 
percebemos que é possível ‘ver’ não só com os olhos, mas também 
envolver outros sentidos como o olfato, a audição, o paladar e o tato.  

A confirmação de que é possível ver com outros sentidos, neste caso, 

especificamente com o tato, se fez presente no momento em que os educandos 

fizeram a leitura das imagens da história O boi-de-mamão.  (Figura 14). 
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Figura 14  - Taís (à esquerda) e Léo (à direita)  visualizando a ilustração da história O boi-

de-mamão 
Fonte: Pesquisadora (2008) 

Além de Léo e Taís, os demais educandos da sala visualizaram o livro e as 

ilustrações adaptadas com tinta relevo. Nesta ação, Léo visializou as ilustrações por 

meio do tato, e os demais estudantes da classe, por meio do tato e da visão.  

Quando terminamos de ler a história, passamos, então, para o segundo 

momento da aula: a história “O boi-de-mamão” cantada. Colocamos o CD-ROM do 

Grupo Folclórico Infanto-Juvenil, do Porto da Lagoa e pedimos que os educandos a 

ouvissem a fim de identificarem os personagens.   

O Grupo Folclórico Infanto-Juvenil do Porto da Lagoa surgiu em 1993, a partir 

do Projeto de Arte-Educação desenvolvido na Sede Social da Associação de 

Moradores do Porto da Lagoa, em Florianópolis, Santa Catarina, num trabalho 

voluntário da arte-educadora Graça Carneiro. 

No início, os educandos riram ao ouvirem as músicas e compararam os 

personagens da música com os da literatura e da obras de Semy Braga.  

A arte-educadora Luna, ao tomar conhecimento da história do boi-de-mamão 

catarinense nos revelou  

 [...] que ela também não conhecia a história O Boi-de-Mamão e que, em 
casa, foi conversar com o marido e pedir que lhe contasse um pouco, pois ela 
não nasceu aqui em Blumenau. Contou que ficou muito interessada e que seu 
marido lhe disse que esta tradição sempre acontecia nas festas juninas, mas 
que, infelizmente, está morrendo. Ficamos contentes por estarmos tratando 
de uma cultura já esquecida e relembrada através das aulas, porém nos 
questionamos sobre os conteúdos propostos nas aulas de artes. Acreditamos 
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que seria fundamental para o arte-educador conhecer sobre a cultura da 
região e do contexto onde estão inseridos os seus alunos (Notas de campo, 
20/05/2008). 

As notas de campo, referentes às observações feitas no dia 20/05/2008, nos 

permitem compreender que, enquanto arte-educadora, Luna não conhecia a história 

do boi-de-mamão, que é uma das manifestações culturais da região onde está 

inserida, embora trabalhe diretamente com uma área que envolve a cultura. No 

entanto, assim como os educandos, ela manifestou interesse em conhecê-la, visto 

que até procurou se informar com seu marido. Luna justificou-se dizendo que 

nasceu em outra região e desconhecia esta manifestação cultural. A respeito disto, 

Fonseca da Silva (2008, site) alerta que, por meio da Arte, conhecemos a cultura do 

nosso povo, a realidade de cada local, cabendo ao arte-educador o papel de “agente 

de investigação e um pesquisador de sua própria prática”.  

Após ouvirem a história e entenderem quais as características e os papéis 

dos personagens, pedimos que cada educando registrasse, por meio do desenho, o 

personagem que mais lhe agradou. Muitos educandos reclamaram que não 

conseguiam desenhar. Como a turma estava um pouco tumultuada, a arte-

educadora se ofereceu para entregar as folhas sulfite para os educandos 

desenharem. Porém, não a entregou para o educando Léo. Estranhamos a atitude 

da arte-educadora Luna e, 

Diante do ocorrido nos perguntamos: Por que a professora não entregou o 
material também para o aluno Léo, se ele participou de todas as atividades 
que propusemos desde o início das nossas vivências em sala de aula? Não 
questionamos a professora no momento. Pois pretendemos questioná-la no 
final das ações, quando perguntaremos se o trabalho desenvolvido contribuiu 
para o entendimento da inclusão escolar em arte (Notas de campo, 
20/05/2008). 

A constatação de que Luna excluiu Léo da atividade, passando por ele sem 

lhe entregar a folha de sulfite, nos remete aos dizeres da arte-educadora Leda, 

registrados como nota de campo em 19/10/2007, e da arte-educadora Luna, com 

registro em 25/03/2008, sobre a falta de informação e formação para trabalhar com 

educandos com deficiência. Entendemos como formação não somente os quatro 

anos de graduação da licenciatura em Artes, mas também o tempo que os 

educadores passam em contato com novas experiências e estudos teóricos e 
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práticos acerca de um determinado assunto. Para Fonseca da Silva (2008, site): “A 

formação de professores de artes, de maneira geral, não contempla as experiências 

possíveis de desenvolver os processos artísticos com as crianças deficientes”. No 

entanto, a arte-educadora Luna pôde observar e constatar a participação do 

educando Léo nas ações pedagógicas de Artes por nós desenvolvidas. Esta 

observação também pode ser chamada, de acordo com Tardif, (2002, p.63), de 

“saberes provenientes de sua própria experiência na profissão, na sala de aula da 

escola”. Segundo o autor, esses saberes são adquiridos por meio da experiência 

vivenciada em sala e da troca de experiência entre pares e a socialização 

profissional.  

As arte-educadoras também se referiram, durante a entrevista, a alguém que 

desse informações sobre como trabalhar com Léo e Lia, porém as observações 

realizadas por Luna durante a terceira ação ainda parecem não surtir efeito sobre a 

postura da arte-educadora, pois ela presenciou Léo participando da primeira ação, 

da segunda ação e de parte da terceira, que estava em andamento, e, mesmo 

assim, não entregou a folha para o educando cego a fim de que ele desenvolvesse a 

ação por nós proposta naquele momento, que era desenhar o personagem da 

história “O boi-de-mamão” de que mais havia gostado. Fonseca da Silva (2008, site) 

ainda sugere que “considerando a formação de professores de arte numa 

abordagem reflexiva o professor pesquisador pode ampliar o processo pedagógico 

no ensino de arte em classes inclusivas, modificando a realidade escolar atual”, o 

que, em outras palavras, nos permite dizer que o arte-educador poderá modificar as 

práticas atuais de inclusão escolar, tendo como base a reflexão e a pesquisa.  

Entregamos o papel para Léo, que logo pegou sua tela e começou a 

desenhar seu personagem (Figura 15), enquanto alguns educandos ainda pediam o 

livro para copiar o personagem e outros já o desenhavam. 
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Figura 15  - Léo desenhando uma personagem da história  

“O boi-de-mamão” 
Fonte: Pesquisadora (2008) 

Léo desenhou uma bernúncia e terminou rapidamente (Figura 16), em relação 

ao restante do grupo que normalmente demorava até iniciar o desenvolvimento do 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16  - Desenho de Léo: a bernúncia 
Fonte: Pesquisadora (2008) 

Conforme podemos visualizar na Figura 16, Léo utilizou todo o espaço da 

folha, desenhou um personagem maior do que o apresentado em seus outros 

trabalhos (Figuras 02 e 11), na primeira e na segunda ações, criou detalhes, como 

os dentes e os olhos da bernúncia, e utilizou apenas uma cor de giz de cera.  
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 O momento de criação do educando, o fazer artístico sugerido por Ana Mae 

Barbosa (1998) na Proposta Triangular do Ensino da Arte, é o momento em que o 

educando toma por base os conhecimentos artísticos adquiridos, neste caso, o 

conhecimento sobre os personagens da história “O boi-de-mamão”, adquiridos por 

meio da leitura das obras de Semy Braga, das cantigas e da literatura, realiza o seu 

trabalho e a este trabalho atribui as significações e o resultado das informações por 

ele assimiladas. Para o fazer artístico, o educando percebe e se apropria da 

realidade, pois,  

quando desenvolvem qualquer atividade artística, as pessoas deficientes 
estão fazendo a leitura, conhecendo os elementos, organizando o 
pensamento, dando significação ao que vêem e sentem e, enfim, 
constroem a imagem, que assim entendida revela a visão que têm de si e 
do mundo. (PUCCETTI, 2008, p. 06). 

Alguns educandos olharam o desenho de Léo e falaram admirados: “Olha, 

professora, o Léo desenhou a bernúncia”. A arte-educadora admirada exclamou: 

“Vejam só, o Léo já fez o dele e vocês ainda estão dizendo  que não conseguem!”  

Percebemos na admiração e no comentário da professora, que ela mesma 
subestima a capacidade do educando Léo. assim como percebemos também 
que a turma está muito ligada a cópias de desenhos, os alunos apresentaram 
dificuldades em criar seus personagens (Comentário da observadora, 
20/05/2008). 

O comentário da arte-educadora reforça o que já mencionamos na seção 3.2 

sobre o educador subestimar a capacidade do educando. A arte-educadora Luna, ao 

dizer que os demais educandos “ainda estão dizendo que não conseguem” realizar o 

desenho, subestima a capacidade de Léo, que já apresentou seu trabalho, pois o 

educando participou da atividade intitulada “o boi-de-mamão”, realizou o seu 

trabalho, mediado pela pesquisadora e na companhia dos demais educandos da sua 

turma. De acordo com Vigotsky (1997), nenhuma pessoa supera suas limitações de 

forma espontânea, mas, sim, por meio da mediação do outro e da relação entre os 

pares. No caso de Léo, acreditamos que tenha sido essa relação entre os pares que 

propiciou a sua participação na terceira ação de Arte, desenvolvida em sala de aula. 

 

 

 



 104 

4.1.4 Quarta ação: “artesanato local: boi-de-mamão” 

A quarta ação desenvolvida teve como objetivos: 

• Conhecer o artesanato catarinense sobre o boi-de-mamão;  

• Observar peças de artesanato de cerâmica;  

• Reconhecer os personagens do folguedo o boi-de-mamão e modelá-los em 

argila. 

Nesta ação, propusemos o contato com o artesanato de Santa Catarina e 

com material diversificado: cerâmica e argila. Acreditamos que o contato com 

diferentes formas de representação, como as imagens das obras-de-arte e a 

literatura e, nessa ação, com a cerâmica, poderá facilitar a compreensão e o 

conhecimento sobre o tema abordado. A respeito disto, Cabral (2004, p. 26) tem a 

concepção de que, “quanto mais cedo as crianças tiverem acesso ao conhecimento 

das diversas linguagens artísticas, mais cedo estarão preparadas para melhor 

compreender, fruir, valorizar e apreciar arte”.  

Em consonância com a concepção de Cabral e para propiciar o contato com o 

artesanato catarinense, especificamente com os personagens do boi-de-mamão de 

forma tridimensional, apresentamos aos educandos as peças de cerâmica (Figura 

17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17  - Os personagens do boi-de-mamão em cerâmica 
Fonte: Pesquisadora (2008) 
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Adquirimos as peças apresentadas na Figura 18 na Casa do Artesão, na 

cidade de Florianópolis. São, no total, 13 peças modeladas a mão, queimadas no 

forno de cerâmica e pintadas pelos próprios artesãos da região. Os personagens 

apresentados são: o boi-de-mamão, três cantadores, o vaqueiro, o médico, a 

Maricota, a bernúncia, a cabra, o cavalo com cavaleiro, o urso, o macaco e o urubu. 

Todos os educandos da turma de Léo puderam visualizar os personagens na forma 

tridimensional (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 18  - Léo, no centro, visualizando as peças de cerâmica 

Fonte: Pesquisadora (2008) 

Léo tocava cada peça, deslizando os dedos entre os detalhes da mesma, 

como podemos observar na Figura 18, e, em seguida, a cheirava. 

A forma tridimensional diz respeito a três dimensões presentes no objeto. São 

elas: a largura, a altura e a profundidade. Sobre a forma tridimensional, Oliveira e 

Garcez (2002, p. 96-97) apontam que:  

Nas artes visuais, a forma em três dimensões tem um espaço muito 
importante. Há duas técnicas para realizá-la: a escultura e a modelagem. 
Ambas consideram a largura, a altura e a profundidade. A escultura é a arte 
que trabalha materiais duros, cortando-os com instrumentos adequados 
para obter uma forma desejada. Ela representa as formas em qualquer um 
destes materiais: madeira, pedra, marfim, mármore, metais. A modelagem é 
um exercício muito prazeroso, tanto pelo nosso contato físico com o 
material flexível, quanto pelo encantamento de vermos surgirem figuras e 
objetos criados pela nossa própria imaginação.  
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Concordamos com os autores quando dizem que “a modelagem é um 

exercício prazeroso”, pois envolve o contato, a percepção, a imaginação e a 

emoção. A percepção, a imaginação e a emoção são categorias do conhecimento 

sensível.  

Quando uma criança percebe a obra-de-arte, seja por meio do tato ou da 

visão, automaticamente relaciona a imagem com o seu conhecimento pessoal. Este 

conhecimento, por sua vez, está agregado de vivências, experiências e 

conhecimento. No momento em que os educandos participantes desta pesquisa 

tocaram as peças de cerâmica, puderam relacioná-las aos conhecimentos que 

possuíam sobre os personagens presentes nas obras de Semy Braga, na literatura e 

nas músicas apresentadas, na segunda e na terceira ações pedagógicas de Artes, 

de formas diferenciadas, bem como de conhecer a manifestação cultural do folguedo 

boi-de-mamão.  

Para Pillotto, (2006, p.53), “a percepção é, assim, um elemento sutil, 

dificilmente reconhecido de imediato, mas que acompanha diariamente as decisões 

humanas e a forma pessoal de cada indivíduo na apropriação do significados 

internalizados do seu contexto”. 

Os educandos da turma de Léo visualizaram os personagens do boi-de-

mamão por meio do tato e da visão, pois as peças foram deixadas sobre uma 

carteira para o toque e a visualização dos educandos. Estes, quando tocavam nas 

peças, falavam os nomes dos personagens e os relacionavam com a literatura. Para 

Silva (2004/2005, p.141), “é muito difícil, para uma criança, olhar as coisas e não 

tocá-las, pois creio que, para ela, a percepção das coisas passe pelo tato, a 

sensibilidade delas é muito mais aflorada”.  

Ressaltamos que as peças de cerâmica apresentadas aos educandos, além 

de propiciarem o contato com o artesanato local, foram utilizadas como material 

auxiliar para o conhecimento dos personagens do boi-de-mamão, presente nas 

obras-de-arte do artista Semy Braga. Como materiais auxiliares, as peças de 

cerâmica  

devem servir como instrumentos de apoio à compreensão e fruição dos 
objetos artísticos ou culturais; para isso, devem estimular a compreensão e 
a fruição através do sentido, não só visual, mas também tátil, sonoro e 
espacial, entre outros, pois uma experiência só será significativa se estiver 
também relacionada às experiências provocadas pelos estímulos 
multissensoriais. (TOJAL, 2008, p. 01). 
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As experiências por meio do contato direto com peças de cerâmica se 

constituíram em uma nova possibilidade de os educandos tomarem conhecimento 

dos personagens trabalhados, tanto como artesanato local quanto material auxiliar. 

Após os educandos visualizarem, por meio do tato, da visão e/ou do olfato, o 

artesanato local, a eles sugerimos a realização de um trabalho com argila. Nossa 

intenção era trabalhar a modelagem dos personagens do boi-de-mamão, 

proporcionando aos educandos o fazer artístico com materiais diversificados e na 

forma tridimensional. A modelagem com a argila é um trabalho que proporciona à 

criança momentos de criação nos quais a mesma pode dar forma ao objeto. Além 

disso, permite o contato com os sentidos e libera os movimentos desenvolvendo a 

percepção e a psicomotricidade. Para Silva (2004/2005, p. 135), o trabalho com a 

argila é um trabalho maravilhoso, pois por meio dele podemos descobrir a 

importância do tato ao “fazer arte através do toque”. 

Léo começou a amassar a argila e a fazer bolinhas, pois queria modelar o 

urso. No entanto, de repente, amassou o trabalho e disse que faria o boi-de- mamão 

(Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19  - Léo (à esquerda) modelando a argila e (à direita) modelando o boi-de-mamão 
com o auxílio da pesquisadora 

Fonte: Pesquisadora (2008) 
 

Enquanto trabalhavam com a argila, os educandos conversavam conosco. 

Perguntavam, principalmente, sobre os acabamentos das peças e sobre o tempo 

que levaria para queimá-las e pintá-las, pois queriam finalizar o trabalho e levar para 

casa para mostrar aos pais. Alguns educandos, inclusive, pediram para levar os 
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restos de argila para brincar em casa. Interpretamos esse comportamento dos 

educandos durante o trabalho com argila como demonstração de que gostaram de 

trabalhar com este material e queriam compartilhar com seus pais este trabalho. 

 No momento da modelagem de seus personagens, entretanto, a maior parte 

dos educandos encontrou dificuldades para dar forma à argila. Todos os educandos 

pediram a nossa ajuda e a ajuda da arte-educadora Luna.  

Percebemos que a turma manifesta grande dificuldades para modelar argila. 
Precisamos auxiliar os alunos e muitas vezes modelar a argila para eles. As 
crianças simplesmente mostravam-se nervosas por não conseguir dar a forma 
à argila. O educando Léo modelou seu boizinho com o nosso auxílio e 
apresentou certa calma e segurança em modelar seu boneco. O menino 
pareceu confiante quando nos aproximamos e oferecemos ajuda para auxiliá-
lo (Comentário da observadora, 27/05/2008). 

O educando Léo, como os demais educandos, manifestou pouco 

conhecimento sobre a argila. Perguntamos para a arte-educadora Luna se as 

crianças estavam acostumadas a trabalhar com este material, e ela informalmente 

respondeu que não. Talvez esta falta de contato com o material possa justificar a 

dificuldade apresentada pelos educandos para modelar as peças de argila. 

Léo, assim como as outras crianças, participou da ação de Arte desenvolvida 

com argila, porém os demais educandos demonstraram forte preocupação com a 

perfeição de formas. Silva30 (2004, p.136) nos revela que, por meio do trabalho com 

argila, descobriu “que o tato é um dos sentidos tão importantes quanto a visão”.  A 

artista, ao modelar suas obras em cerâmica, também se preocupava com as formas 

e a perfeição em seus trabalhos, mas passou a valorizar a “harmonia das formas 

irregulares, das linhas, do volume, das texturas, a suavidade e a leveza deixando de 

lado o perfeccionismo” (SILVA, 2004, p.136). 

Os educandos da turma de Léo manifestaram esta preocupação com o belo 

no momento em que nos pediram auxílio para modelar a argila. Já o educando Léo, 

num determinado momento em que os demais educandos mostravam-se agitados, 

pois todos solicitavam nosso auxílio ao mesmo tempo, mostrou-se despreocupado 

com a situação e modelava sua argila (Figura 20) prestando atenção nos barulhos 

da rua.  

 

                                                 
30 Jussara Maria da Silva é artista plástica cega. 
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Figura 20  - Léo modelando a argila com o auxílio da pesquisadora 
Fonte: Pesquisadora (2008) 

Oferecemos auxílio a Léo, mesmo sem ele nos ter solicitado, porque todas as 

crianças estavam nos pedindo auxílio e ficamos com receio de Léo não querer se 

manifestar. 

Ainda sobre o belo, as afirmações de Silva (2004) reforçam os 

questionamentos relacionados ao belo que fizemos na seção 3.3, a partir dos 

dizeres da arte-educadora Luna sobre os trabalhos do educando Léo. Cabe 

mencionar que, nesta pesquisa, a intenção não era avaliar o produto final, mas a 

participação e as relações de cooperação e amizade apresentadas em sala de aula, 

que poderão propiciar a inclusão escolar de educandos cegos em Artes Visuais. 

Concordamos com Silva (2004, p.145), quando afirma que deseja que 

no futuro, as diferenças possam viver naturalmente junto a todos, que não 
haja mais aquele olhar diferenciador, que todos aprendam a olhar, observar 
tudo a sua volta, de forma prazerosa, sem ficar procurando ou identificando 
o diferente. 

Todos os educandos concluíram a modelagem de suas peças com o auxílio 

da pesquisadora e da arte-educadora e, em seguida, acomodaram as peças em 

uma caixa de papelão, para que a pesquisadora as levasse para secar e, em 

seguida, queimar no forno para cerâmica, em um engenho de cerâmica. No entanto, 

esse processo leva em torno de três semanas para ser feito, e, como as peças 

seriam levadas para queimar, acordamos com os educandos que, assim que as 

peças estivessem prontas nós as devolveríamos para serem pintadas. Também 

alertamos os educandos de que, algumas vezes, as peças podem rachar ou quebrar 

durante a queima.  
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4.1.5 Quinta ação: “o boi de Semy Braga” 

A quinta ação desenvolvida teve como objetivo: 

• Realizar intervenção individual na obra de Semy Braga por meio de colagem 

com papel colorido. 

Primeiramente os educandos escolheram a imagem de uma das obras 

apresentadas anteriormente na “brincadeira de museu”, do artista Semy Braga, já 

apresentadas na Figura 07. Fotocopiamos essas imagens em preto e branco para 

que os educandos pudessem escolher. Após escolherem uma imagem, os 

educandos ganharam uma cópia da obra em preto e branco. Léo escolheu a 

imagem do boi por meio do toque, ou seja, o educando tateou as imagens 

texturizadas das obras e nos disse oralmente qual gostaria de ganhar.  Criamos, 

então, relevo em volta da imagem escolhida por Léo – o boi – por meio de 

perfurações feitas com a agulha de um compasso (Figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21  - Pesquisadora perfurando a imagem do boi para Léo 

Fonte: Pesquisadora (2008) 

As perfurações feitas com a ponta do compasso criam um relevo, parecido 

com o proporcionado com a agulha, conforme descrito na primeira ação 

desenvolvida, que possibilita a visualização da imagem por meio do tato. 

Consideramos pertinente utilizar algum material comum da sala de aula para criar as 
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devidas adaptações para Léo, primeiramente porque, para que o educando 

realmente participasse, era necessário que pudesse escolher seu personagem no 

mesmo momento que os demais educandos e, se já tivéssemos um personagem 

com a textura pronta, não o estaríamos incluindo nesta escolha. Também 

consideramos importante a utilização de algum objeto de uso no cotidiano da sala de 

aula, pois nem sempre as adaptações para as necessidades dos educandos cegos 

dependem de materiais diversificados nem de tempo e pesquisa para poder realizá-

las. 

No momento da visualização da imagem por meio do tato, Chico, amigo de 

Léo, se prontificou a ajudá-lo (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22  - Léo auxiliado pelo amigo Chico na visualização  

da imagem do boi 
Fonte: Pesquisadora (2008) 

Conforme mostra a Figura 22, Léo pôde participar ativamente da quinta ação 

que desenvolvemos e, quanto ao auxílio de seu amigo para a visualização, não 

consideramos que fosse necessário, pois, afinal, Léo conseguiria, por meio do tato, 

visualizar sozinho sua obra. Porém, percebemos que a companhia de Chico lhe fez 

bem, pois os meninos interagiram rindo e conversando sobre a forma do desenho do 

boi de Semy Braga. Para Mantoan, (2003) e Stainback e Stainback (1999), o 

desenvolvimento das amizades tem grande importância para a educação inclusiva. 

A partir dos dizeres dos autores, relacionados à importância das amizades para a 

inclusão escolar, apreciamos o momento de interação e inclusão entre Léo e Chico 

no momento da fruição da imagem da obra-de-arte. 
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Léo participou ativamente da proposta de leitura e escolha da imagem.  

Consideramos que isto tenha ocorrido em virtude, principalmente, da adaptação que 

fizemos no material utilizado. Encontramos sustentação para a nossa concepção em 

Tojal (2008) e em Ballestero-Alvarez (2003) que acreditam na adaptação de 

materiais e na utilização de sentidos diferentes do sentido da visão para a inclusão 

escolar em Arte do educando cego.  

Concordamos com Tojal (2008) e Ballestero-Alvarez (2003) e entendemos 

que as adaptações podem facilitar o desenvolvimento do aprendizado da Arte para 

todos os educandos, sejam eles com ou sem deficiência visual, pois possibilitam a 

aprendizagem de maneiras diversificadas. Com base nos autores citados, 

constatamos que, nessa ação desenvolvida, a adaptação do material para o 

educando Léo nada mais foi do que a utilização de materiais do dia-a-dia do arte-

educador – no caso, papel sulfite e compasso –, mas que, nesse contexto, 

possibilitou a visualização da imagem por meio do tato. 

Após o educando Léo ter visualizado, por meio do tato e com o auxílio do 

amigo Chico, a imagem da obra-de-arte que escolheu, pedimos que retirasse a sua 

tesoura para cortar os papéis coloridos que seriam usados para interferir na imagem 

da obra com colagem. Propusemos a utilização do papel colorido a fim de trabalhar 

com as cores sobre a imagem em preto e branco, sendo que a intervenção dos 

educandos na imagem da obra seria apenas com colagem sobre o personagem. 

Ao iniciar a proposta e retirar sua tesoura da bolsa, Léo escolheu as cores 

que queria utilizar para realizar o seu trabalho. Primeiramente escolheu a cor 

vermelha e começou a cortar o seu papel (Figura 23). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 23  - Léo cortando papel colorido 
Fonte: Pesquisadora (2008) 
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No momento em que Léo utilizava a tesoura, a arte-educadora Leda mostrou-

se preocupada com esse manuseio pelo educando cego, mas não interferiu no 

trabalho. 

Percebemos uma grande dificuldade de manuseio da tesoura. Léo  precisou 
de ajuda e relatou que nunca cortava com a tesoura. Perguntamos se ele não 
utilizava a tesoura no CEVAP, e Léo disse que não (Comentário da 
observadora, 17/06/2008). 

Observamos que Léo apresentava dificuldade para manusear a tesoura e o 

auxiliamos a cortar os papéis (Figura 24).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 24  – Léo cortando papéis coloridos com o auxílio da pesquisadora 
Fonte: Pesquisadora (2008) 

 

Na ação desenvolvida, constatamos que a grande dificuldade de Léo em 

manusear a tesoura advinha do fato de nunca tê-la utilizado, segundo seu próprio 

relato.  No entanto, o educando demonstrou segurança e vontade em realizar o seu 

trabalho. Para Mantoan (2003), é necessário recuperar a confiança dos educadores 

no sentido de que é possível ensinar todos os educandos, pois estes aprendem 

diferentemente. Foi com base na confiança mencionada por Mantoan que 

desenvolvemos as ações pedagógicas de Artes aqui apresentadas e que 

persistimos no desenvolvimento da atividade mesmo diante da preocupação da arte-

educadora Luna. Podemos dizer que novamente a educadora Luna subestimou a 

capacidade de Léo, ao preocupar-se com o uso da tesoura. Consideramos que, na 
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situação relatada, enquanto arte-educadora, Luna deveria confiar e acreditar no 

potencial apresentado pelo aluno, incentivando-o a participar de todas as atividades.  

Para auxiliar Léo, seguramos o papel colorido para que ele o cortasse e, 

nesse momento, percebemos que o uso de uma tesoura mola (Figura 25)  poderia 

facilitar as atividades de recorte para Léo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25  –  Tesoura Mola 
Fonte: Tesoura Mola (2008) 

A tesoura mola, conforme pode ser visualizado na Figura 25, é uma tesoura 

escolar comum, com cabo flexível que facilita o movimento de abrir e fechar. 

Cabe esclarecer que Léo escolheu as cores que desejava utilizar, pois 

perguntávamos que cor de papel queria e, então, o entregávamos para ele. Léo 

escolheu as cores vermelho, amarelo, verde e preto para utilizar na imagem do boi-

de-mamão que estava criando.  

Durante a escolha das cores, Léo as relacionou aos objetos do seu dia-a-dia. 

O branco, por exemplo, relacionou com o ônibus escolar e com o algodão, sobre os 

quais havíamos conversado no dia 29/04/2008, na primeira ação desenvolvida. A 

respeito das cores, Munduruku (2007, p.18) nos diz que “quem não consegue ver as 

coisas do mundo das cores tem que imaginar [...]”, e imaginar parecia ser o que Léo 

fazia quando escolhia as cores e as partes do boi-de-mamão a serem preenchidas.  

Léo visualizou as formas do boi de Semy Braga por meio dos relevos 

proporcionados pelas perfurações no papel com a ponta do compasso. À medida 

que cortava cada papel colorido, Léo nos falava que parte do boi gostaria de 

preencher com aquela cor. O trabalho de colagem com papel colorido de Léo pode 

ser observado na Figura 26. 
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Figura 26  – Trabalho de intervenção de Léo 

Fonte: Pesquisadora (2008) 

Antes de colar os papéis e terminar o seu trabalho, Léo primeiramente cheirou 

sua cola. Em seguida, procurou identificar com a ponta dos dedos os espaços a 

serem preenchidos. Espalhou, então, a cola e colou os pedaços de papel. 

Durante o desenvolvimento de algumas ações pedagógicas de Artes Visuais, 

observamos que cheirar as coisas para identificá-las é comum para Léo. 

Procuramos na literatura uma explicação para isto e encontramos em Vigotsky 

(1997) que a falta de visão poderá ser compensada por outro sentido, como a 

audição ou o olfato, por exemplo. Com base nos dizeres do autor, compreendemos 

que o educando Léo, um dos sujeitos desta pesquisa, também reconhece os objetos 

e as pessoas por meio de cheiros e aromas, pois, de certo modo, compensa a falta 

de visão com o olfato, a audição e o tato.  

A ação “o boi de Semy Braga”, além de ter proporcionado aos educandos 

momentos nos quais puderam “brincar”, interferindo na imagem da obra do artista, 

também proporcionou para a pesquisadora: 
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a) conhecimento sobre o modo como os educandos trabalhavam com o 

recorte e a colagem; 

b) reconhecimento da importância do contorno do personagem texturizado 

para que o educando Léo visualizasse o boi-de-mamão e pudesse 

respeitar os limites de contorno, como pode ser visto na figura 24; 

c) reflexão acerca do modo como o educando Léo segurava a tesoura, o que 

nos permitiu confirmar o relato do educando quando disse que não 

utilizava esse objeto. 

4.1.6 Sexta ação: “as peças de cerâmica” 

A sexta ação desenvolvida teve o seguinte objetivo: 

• Pintar as peças de cerâmica produzidas nas aulas anteriores. 

Quanto ao nosso objetivo com a sexta ação pedagógica de Artes, está 

relacionado à quarta ação, quando os educandos realizaram a fruição das peças de 

cerâmica do artesanato catarinense. Cabe relembrar que fruir Arte é uma das 

vertentes da Proposta Triangular do Ensino da Arte, assim como o fazer artístico 

que, nesta ação, é a continuação da criação da peça de cerâmica. 

Cada criança pintou sua peça de cerâmica, e a arte-educadora Luna, como já 

ocorrera em outras ações pedagógicas de Artes Visuais, observou os educandos 

realizarem os trabalhos. 

Auxiliamos os educandos a prepararem as tintas para começarem a pintar as 

peças de cerâmica. Distribuímos as tintas em copos descartáveis e deixamos que 

cada educando escolhesse com qual cor gostaria de pintar. 

Léo começou a pintar sua peça. Ao observar isto, a arte-educadora Luna 

levantou-se e nos disse sorrindo que gostaria de ver de perto Léo pintar. 

Interpretamos esta atitude da arte-educadora como uma demonstração de dúvida 

diante da idéia de o educando trabalhar com tinta.  

Mediamos a intervenção do educando Léo, orientando-o com o nome das 

cores disponíveis. Ele, por sua vez, nos dizia que cor gostaria de utilizar. 

Léo escolheu a cor laranja para pintar o seu boi-de-mamão, modelado em 

argila quando do desenvolvimento da quarta ação. O educando cego pintava com a 
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tinta e sentia, com a ponta dos dedos, os espaços, ainda molhados pela tinta, que 

acabara de pintar. O educando reconhecia os espaços pintados por meio do toque 

na tinta molhada (Figura 27). 

Assim, Léo pintou sua peça de cerâmica. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27  – Léo pintando seu boi-de-mamão de argila 

Fonte: Pesquisadora (2008) 

Sobre o trabalho com tinta, Vendramini (2008, p. 49) afirma que considera  

[...] muito difícil uma pessoa cega trabalhar com tintas e pincéis. Com 
método e paciência, porém, é possível conseguir resultados bem 
interessantes. Tenho ainda muito o que aprender em relação às tintas, mas 
já não afirmo que é impossível um cego pintar, dentro de suas limitações, é 
claro. 

Com base nos dizeres de Vendramini (2008) sobre o trabalho com tinta e 

também a experiência vivenciada com o educando Léo, acreditamos que seja 

possível trabalhar com tinta com o educando cego, desde que haja mediação do 

arte-educador e respeito pelas limitações apresentadas pelo educando. 

Como o educando logo terminou sua pintura, perguntamos se gostaria de 

realizar um novo desenho sobre os personagens do boi-de-mamão. Léo respondeu 

que sim. Cabe informar aos (às) leitores (as) desta pesquisa que a turma de Léo, 

normalmente quando terminava uma atividade tinha por hábito fazer desenhos em 

papel sulfite disponibilizado pela arte-educadora sobre sua mesa. 
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Léo desenhou o cavalo e o cavaleiro (Figura 28), personagens do boi-de-

mamão que o educando já havia escolhido como prediletos na segunda ação 

pedagógica de Artes Visuais desenvolvida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28  - O cavalo e o cavaleiro desenhados por Léo 

Fonte: Pesquisadora (2008) 

No trabalho de Léo, apresentado na Figura 28, podemos identificar a imagem 

do cavalo e do cavaleiro, sendo que o cavaleiro, sobre o cavalo, apresenta, no 

desenho, movimento, dos braços, por nós assinalado com a seta preta. Entendemos 

que o fato de Léo ter apresentado, em seu desenho, os personagems por ele 

escolhido (o cavaleiro e seu cavalo) demonstra que o mesmo compreendeu a 

história do boi-de-mamão, como também demonstrou mais formas em seu desenho, 

se comparado com o desenho da primeira ação desenvolvida (Figura 02).  

Segundo Puccetti (2008, p. 07), 

 

a experiência artística é um exercício de sensibilidade, onde as vivências 
têm significados e conteúdos e pode ser estimulada por meio de práticas 
pedagógicas, que se constroem com as interações entre o fazer, conhecer e 
exprimir, o processo de criação e as concepções de linguagem.  Essa ação 
incorporará uma mudança de olhar, uma ação imersa em expectativas, 
transpondo os desafios, repleta de ousadias. Isso nos remeterá também à 
necessidade de lançarmos sobre o aluno um olhar que nos permitirá 
conhecê-lo além, na sua diferença, como sujeito que, interagindo com seus 
interlocutores, apropria-se de formas culturalmente organizadas de ação, 
constituindo-se sujeito de seu próprio desenvolvimento, capaz de utilizar-se 
da arte para tal e assim atribuindo-lhe seu real papel.           
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A experiência artística vivenciada pelo educando Léo – a criação de um novo 

contexto para o cavalo e o cavaleiro de Semy Braga por meio de intervenção –, se 

constituiu em um exercício de sensibilidade, como referido por Pucetti (2008), no 

que concerne ao momento do fazer artístico. Nesse momento, a participação de Léo 

foi efetiva: além de participar e pintar sua peça de cerâmica como os demais 

educandos da turma fizeram, Léo demonstrou sensibilidade e conhecimento em 

relação ao tema trabalhado por meio do registro do desenho. 

4.1.7 Sétima ação: “o boi e a bernúncia: colagem em grupo” 

A sétima ação desenvolvida teve como objetivo: 

• Realizar intervenção coletiva na obra de Semy Braga, por meio da colagem 

de tecidos, miçangas, vidrilhos e lantejoulas;  

• Observar o relacionamento das crianças frente ao fato de escolherem 

amigos para se agruparem; 

• Verificar se os educandos se mostrariam conscientes da participação de 

“todos” nos diferentes grupos de trabalho. 

Propusemos o trabalho de intervenção com intuito de observar o 

relacionamento das crianças frente ao fato de escolherem amigos para se 

agruparem. Gostaríamos de verificar se os educandos se mostrariam conscientes da 

participação de “todos” nos diferentes grupos de trabalho. No momento da formação 

de grupos, chamamos a arte-educadora Luna para que, juntas, observássemos a 

reação dos educandos.  

Ao sugerir aos educandos que o trabalho fosse em grupo, a turma se 

“alvoroçou”. Vários grupos se formaram e, infelizmente, Léo e mais duas amigas – 

Leda e Suelen – foram “esquecidos”. Léo não demonstrou reação, ou seja, ficou em 

sua carteira quieto, prestando atenção nos barulhos da rua e da sala, parecendo que 

estava esperando para ver o que acontecia (Figura 29). Já Leda, que era nova na 

escola, e Suelen que, muito quieta, quase não conversava com os amigos, nos 

olharam como se estivessem irritadas, o que nos causou a impressão de que tinham 

ficado incomodadas com a situação.  
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Figura 29  – Léo (segundo à direita) durante a formação dos grupos 
Fonte: Pesquisadora (2008) 

A situação de exclusão que aconteceu na turma de Léo, quando da formação 

dos grupos para o trabalho com colagem, não é uma situação fora do comum nem 

específica em turmas onde estudam educandos com deficiência, haja vista que nem 

todas as crianças que foram excluídas são crianças com deficiência. Temos a 

compreensão de que as crianças que excluíram Léo, Leda e Suelen não o fizeram 

por maldade, mas talvez por não compartilharem a participação desses educandos 

com freqüência nas atividades. Neste sentido, vemos este acontecimento como um 

indício, uma “pista”, talvez, da necessidade de “trabalhar” a inclusão com estes 

educandos para que não ocorram situações de exclusão como esta que 

presenciamos. 

Ao buscar sustentação sobre o que observamos durante a formação dos 

grupos, encontramos que Strully e Strully (1999, p.178) defendem que as amizades 

devem ser trabalhadas dentro e fora da sala de aula, que “inclusão significa o 

processo de criar um todo, de juntar todas as crianças e fazer com que todas 

aprendam juntas”. Encontramos, também, que Mantoan (2003) acredita que a 

inclusão implica, primeiramente, na aceitação de cada criança como ser humano 

único e diferente entre si.  

Em consonância com Strully e Strully (1999) e Mantoan (2003), acreditamos 

que a concepção de ser humano, a aceitação das individualidades e das 

particularidades poderiam ser trabalhadas com os educandos da turma de Léo, pois 
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se pretendemos uma turma inclusiva, precisamos, acima de tudo, do respeito com o 

ser humano. 

Para Bishop et al (1999, p. 185), “Embora as amizades não possam ser 

forçadas, seu desenvolvimento pode ser encorajado, alimentado e facilitado nos 

ambientes educacional e comunitário”.   

Diante do ocorrido, perguntamos para os educandos se “todos” já estavam 

divididos em grupos. A educanda Liane percebeu que Léo ainda não estava inserido 

em um grupo. Cabe ressaltar que também foi a mesma educanda que se interessou 

pelas texturas das imagens da obra de Semy Braga, na “brincadeira de museu” 

realizada na segunda ação pedagógica de Artes desenvolvida, perguntando se as 

imagens estavam em braille para Léo ver. As atitudes da educanda Liane nos 

permitem observar que, pela segunda vez, ela mostrou preocupação por Léo, o que 

pode ter acontecido pelo fato de: 

a) estar interagindo e desenvolvendo certa amizade com o menino; 

b) sentar perto de Léo na sala, facilitando a visualização da participação do 

educando;  

c) observar que Léo, de certa forma, é excluído das atividades nas aulas de 

Artes  e manifestar sensibilidade perante essa exclusão. 

Neste momento, tentamos, por meio do diálogo, conscientizar os educandos 

de que não foi apenas Léo que foi “esquecido” pelo grupo, mas também Suelen e 

Leda.  Diante de nossa conversa,  

Tiago disse que Leo poderia entrar em seu grupo, mas, que as meninas não 
poderiam, então respondi que não: Que os três educandos formariam um 
grupo, onde cada um seria o parceiro do outro. (Notas de campo, 
12/08/2008).  

A situação de exclusão que ocorreu na turma de Léo nos “incomodou”, pois 

estávamos na sala de aula justamente para propor a inclusão de Léo nas ações 

pedagógicas de Artes Visuais. No entanto, constatamos que, naquele momento, se 

fazia necessária a inclusão de Léo, Leda e Suelen “no grupo”. 

O comentário de Tiago nos permite concordar com o que já mencionamos 

anteriormente sobre a exclusão no momento da realização de trabalhos em grupo 

não acontecer apenas com crianças com deficiência. Nesse momento, ao contrário, 
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os educandos se deram conta da exclusão, primeiramente quanto a Léo e, ao tentar 

“amenizar” a situação, continuaram a excluir Suelen e Leda.  

Conversamos com a turma sobre perceber todos os educandos em sala de 

aula, bem como sobre nossa postura de inclusão perante o grupo e o respeito pelas 

pessoas, alertando que somos todos seres humanos. Nesta conversa, tivemos como 

sustentação, principalmente, a afirmação de Mantoan (2003) de que um dos 

fundamentos da inclusão é a amizade, a qual parte da concepção de ser humano. A 

concepção de ser humano, sugerida por Mantoan (2003), não deverá ser trabalhada 

apenas em sala de aula, mas a escola como um todo deveria iniciar um trabalho de 

conscientização, de reconhecimento e de valorização das diferenças, a fim de 

enriquecer o processo de ensino e de aprendizagem.   

Diante do ocorrido e já com os demais grupos formados, os educandos Léo, 

Leda e Suelen formaram seu grupo e logo se organizaram e começaram a trabalhar.  

Apresentamos para os educandos duas imagens ampliadas das obras de 

Semy Braga: o boi e a bernúncia. No entanto, apresentamos apenas a cabeça dos 

personagens desenhada no papel com a intenção de que os educandos 

agrupassem as folhas de papel sulfite e desenhassem o restante do corpo dos 

personagens. 

Deixamos que cada grupo escolhesse o personagem com o qual gostaria  de 

trabalhar. O grupo de Léo escolheu o boi. Após a escolha do personagem, 

novamente perfuramos a silhueta do personagem para que Léo também pudesse 

visualizar o trabalho e promover a sua participação. Perfuramos a cabeça do boi e 

perguntamos qual componente do grupo desenharia o corpo do personagem. Suelen 

pediu para desenhar o personagem e, com o consentimento de Léo e Leda, nos 

pediu se poderia perfurar o restante do corpo do personagem para que Léo também 

o visualizasse. Oferecemos para a menina a lixa, para utilizar embaixo do papel, 

para que, ao desenhar o corpo do boi, já proporcionasse uma textura. Cabe salientar 

que a lixa e o compasso eram objetos que deixávamos disponíveis para os 

educandos em todas as aulas. 

A postura de Suelen nos permite compreender que a educanda apresentou 

consciência de que era preciso atender à necessidade de Léo – neste caso, a 

necessidade de visualização tátil –, para promover a sua participação na atividade.   

As meninas dividiram as tarefas e auxiliaram Léo sempre que se fez 

necessário. Assim, orientaram o educando sobre as cores dos tecidos que pegava, 
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passaram para ele os materiais que estavam distantes e mostraram-lhe os espaços 

a serem preenchidos relatando a forma da imagem do boi-de-mamão (Figura 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30  - (Da esquerda para a direita) Léo, Leda e Suelen desenvolvendo seu trabalho 
Fonte: Pesquisadora (2008) 

Léo colou os tecidos (Figura 31) de forma organizada e rápida.  Enquanto 

alguns grupos ainda tentavam se organizar, o trabalho deste grupo já estava quase 

pronto. Vale ressaltar que entregamos para a turma restos de tecido e que, na maior 

parte dos grupos, como o de Léo, por exemplo, esses tecidos não foram cortados, e 

sim utilizados na forma em que estavam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31  – Léo colando tecidos no papel 
Fonte: Pesquisadora (2008) 
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O trabalho de Leda, Suelen e Léo está exposto na Figura 32. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Figura 32  – Leda, Suelen e Léo (da esquerda para a direita), com seu trabalho de colagem 
pronto 

Fonte: Pesquisadora (2008) 

O trabalho realizado na sétima ação pedagógica de Artes desenvolvida na 

turma de Léo – “o boi e a bernúncia: colagem em grupo” – reforça os dizeres de 

Tojal (1999), Ballestero-Alvarez (2003) e Fonseca da Silva (2008), quando afirmam 

que os materiais que proporcionam diferentes texturas poderão oportunizar a 

participação do educando cego em Artes Visuais. 

4.1.8 Oitava ação: brincando de boi-de-mamão 

A última ação que desenvolvemos teve como objetivo: 

• Brincar com os fantoches dos personagens do boi-de-mamão, do Grupo 

Folclórico Sertão Verde;  

• Refletir, por meio das obras observadas, sobre o artesanato, a literatura, a 

música e os fantoches apresentados, bem como sobre os diferentes modos 

de produzir e sentir Arte;  

• Registrar o personagem predileto do folguedo trabalhado.  
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Iniciamos a oitava ação apresentando para os educandos os fantoches do 

Grupo Folclórico Sertão Verde. Este grupo é composto por crianças e educadores 

da Escola de Educação Básica Angélica de Souza Costa, localizada em Gaspar, SC. 

Tivemos contato com este grupo quando apreciamos uma apresentação das 

crianças no mesmo município. O empréstimo dos fantoches se deu por meio de 

contato com a diretora da escola, pois trabalhávamos no mesmo município.  

Os educandos visualizaram os fantoches por meio da visão e tato, e Léo, por 

meio do tato. Solicitamos que os fantoches fossem passados por fila, para que todos 

os educandos pudessem tocá-los. Deixamos esse momento livre para que os 

educandos que recebessem os fantoches brincassem uns com os outros. Como os 

fantoches passaram pelas mãos de todos os educandos, houve a participação de 

todos que estavam na sala, inclusive da arte-educadora Luna. 

Na sala de Léo, a arte-educadora Luna e os educandos brincaram com os 

fantoches apresentados. Léo visualizou os fantoches e brincou com eles, tentando 

relacionar os personagens aos nomes que havia aprendido (Figura 33).   
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Figura 33  - Léo, e seus amigos brincando com fantoches 
Fonte: Pesquisadora (2008) 

A proposta da brincadeira com fantoche proporcionou momentos de 

descontração, socialização e amizade entre os educandos. Strully e Strully (1999) 

acreditam que as amizades necessitam de ocasiões oportunas para se 

desenvolverem e que, em determinados momentos, faz-se necessário tirar os 

adultos do caminho para deixar as crianças se conhecerem. 

Assim como os autores citados, Bishop et al (1999, p.193) acreditam que “as 

oportunidades de desenvolvimento de uma variedade de amizades e interações 

sociais são uma parte importante da vida de todos nós”.  

Com base nos autores, visualizamos, na simples brincadeira de fantoche 

proporcionada em sala de aula, a oportunidade de interação entre educandos e 

educadores, como podemos constatar na Figura 34, que mostra a arte-educadora 

Luna “brincando” com os educandos. 
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Figura 34  - Arte-educadora Luna e educandos brincando com fantoche 
Fonte: Pesquisadora (2008) 

Após brincarem com os fantoches, convidamos os educandos para refletirem 

sobre o folguedo do boi-de-mamão, seus personagens e as diferentes 

representações artísticas que nos propiciaram este conhecimento. Conversamos 

sobre as obras de Semy Braga, a literatura, as cantigas, o artesanato e finalizamos 

relacionando arte e folclore.  

Compreendemos que o trabalho foi significativo, pois os educandos da turma 

se lembravam da história, dos personagens e das diferentes expressões artísticas 

que foram por nós utilizadas para construir esse conhecimento. Convidamos, então, 

os educandos para registrarem, por meio do desenho, pela última vez, o 

personagem de que mais gostaram.  

Léo desenhou o boi-de-mamão (Figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35  – Último desenho de Léo: o boi-de-mamão 
Fonte: Pesquisadora (2008) 
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Conforme podemos visualizar na Figura 35, no último desenho, o educando 

Léo registrou o boi-de-mamão utilizando todo o espaço da folha, de certa forma 

centralizando o personagem. Esta forma de distribuição do desenho diz respeito à 

noção espacial desenvolvida por Léo. Seu traçado também ganhou forma, já que 

podemos identificar a cabeça do boi (assinalada por nós com uma flecha) em seu 

desenho. A oitava ação pedagógica de Artes Visuais desenvolvida envolveu a 

participação de todos os educandos da quarta série da Escola Verão.  Em alguns 

momentos, envolveu a observação da arte-educadora Luna e, em outros, a sua 

participação.  

Uma vez desenvolvidas as oito ações pedagógicas de Artes Visuais, 

aplicamos, conforme havíamos definido nos procedimentos metodológicos desta 

pesquisa, mais uma entrevista semi-estruturada com a arte-educadora Luna e com o 

educando Léo.  

Observamos que Léo participou de todas as ações pedagógicas de Artes 

Visuais por nós desenvolvidas. Esta participação também foi observada no decorrer 

das aulas, pela arte-educadora Luna e por Léo, o que podemos constatar nos 

dizeres da arte-educadora Luna e do educando, quando foram entrevistados após o 

desenvolvimento das oito ações pedagógicas de Artes. Esta entrevista final estava 

planejada para coletarmos com os sujeitos desta pesquisa suas opiniões sobre as 

ações pedagógicas de artes desenvolvidas. 

Quando questionamos a arte-educadora sobre as ações pedagógicas de 

Artes Visuais desenvolvidas e sobre o modo como pensava a inclusão escolar em 

Arte, ela disse: 

Ai! Mudou bastante, só o jeito de estar lidando com a obra-de-arte, de como 
ta podendo, é, fazer texturas né, com o compasso, com a lixa, com outras 
coisas ali, com fio, é trabalhar mais a textura pra ele poder sentir, mudou 
bastante. Começou a abrir um pouco mais, dar mais idéias assim ,mudou 
bastante (Arte-educadora Luna, 28/10/08). 

Os dizeres da arte-educadora Luna permitem afirmar que o seu entendimento 

de adaptação de materiais para que o educando Léo participasse as aulas de Artes 

mudou, pois, antes da nossa pesquisa, a arte-educadora relatou que não adaptava 

nenhum tipo de material para a participação de Léo. Agora, podemos observar esta 

mudança nos trabalhos que nos mostrou e disse ter desenvolvidos na aula em que 

não estávamos presentes, devido ao fato de estarmos cumprindo compromissos 
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com a escola em que trabalhávamos na data da aula de Artes da turma do 

educando Léo. A arte-educadora Luna nos apresentou os trabalhos que 

desenvolveu e, por meio de uma conversa, nos relatou o modo como os 

desenvolveu. Em seguida, iniciamos a entrevista que havíamos programado. Cabe 

ressaltar que as adaptações de materiais permitem que todos os educandos 

participem de forma diferenciada das ações pedagógicas de Artes Visuais e que 

envolver outros sentidos para a fruição da Arte é dar a oportunidade aos educandos 

de desenvolverem conhecimento de maneiras diversificadas. 

A Figura 36 apresenta um trabalho de Léo desenvolvido com a mediação da 

arte-educadora Luna, no dia dezesseis de setembro de 2008, quando já estávamos 

finalizando as nossas ações pedagógicas de Artes. Luna trabalhou com as formas 

geométricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36  - Trabalho de Léo, desenvolvido com a mediação da arte-educadora Luna 
Fonte: Pesquisadora (2008) 

Além das formas geométricas, a arte-educadora Luna ainda nos apresentou 

desenhos com os quais trabalhou as diferentes linhas com Léo. Estes desenhos 

podem ser visualizados na Figura 37. 
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Figura 37  - Trabalhos realizados por Léo 
Fonte: Pesquisadora (2008) 

Em relação aos trabalhos apresentados pela arte-educadora Luna que, 

segundo seu próprio relato, foram realizados por Léo, esta afirmou que ditou a teoria 

sobre os tipos de linhas que gostaria de trabalhar para que Léo pudesse escrever 

em braille, que desenhou as diferentes linhas com tinta relevo para que o educando 

pudesse tateá-las e, em seguida, pediu que Léo desenhasse linhas em papel sulfite 

sobre sua prancha de desenho. Questionada ainda sobre os trabalhos dos demais 

educandos, Luna nos disse que, enquanto Léo trabalhava as formas geométricas, 

trabalhavam arte abstrata. 

Reconhecemos, nesta situação relatada, a iniciativa de Luna em desenvolver 

algum trabalho com Léo. Tal iniciativa nos permite reconhecer que ela manifesta 

certa vontade de repensar suas atitudes perante a inclusão escolar de Léo em sua 

disciplina. No entanto, segundo Mantoan (2003), a inclusão prevê a participação de 

todos os educandos na aula, e não atividades diferenciadas para os educandos com 

deficiência. Entendemos, por meio dos dizeres da autora, que existe uma diferença 
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entre adaptar materiais para a participação do educando com deficiência e entre o 

educador apenas oferecer atividades diferenciadas para os educandos com 

deficiência. Isto porque as adaptações podem propiciar tanto o desenvolvimento de 

todos os educandos quanto a inclusão daqueles que estão excluídos por alguma 

necessidade especial.  

Mantoan (2003) ainda considera importante o diálogo e as trocas entre os 

profissionais da educação para que o compartilhamento de idéias e as constantes 

reflexões favoreçam a prática inclusiva. Em consonância com a autora, 

compreendemos que as ações pedagógicas de Artes Visuais desenvolvidas e os 

diálogos entre pesquisadora e arte-educadora possam ter influenciado as mudanças 

na postura da arte-educadora. No entanto, questionamos a atitude da arte-

educadora no desenvolvimento da terceira ação pedagógica de Artes, ocasião em 

que a arte-educadora não entregou o papel para Léo realizar o trabalho. Sobre esta 

situação, Luna disse: 

Ai meu Deus! 
É por que o costume é sempre que pra ele, tem que estar sempre, é alguma 
coisa diferenciada, porque não entra na cabeça que ele pode fazer também, 
sabe (risos) (Arte-educadora Luna, 28/10/08). 

Os dizeres da arte-educadora Luna nos permitem constatar que, mesmo 

observando a participação de Léo nas aulas e admitindo que essas observações a 

fizeram pensar de forma diferenciada, ela ainda acaba se deparando com atitudes 

costumeiras que deixam Léo em situação de indiferença na sala de aula. Tais 

atitudes da arte-educadora Luna podem estar relacionadas ao fato de que 

“aprendemos a ensinar segundo a hegemonia e a primazia dos conteúdos 

acadêmicos e temos, naturalmente, muita dificuldade de nos desprendermos desse 

aprendizado [...]” (MANTOAN, 2003, p. 09). 

  Ainda sobre as atividades desenvolvidas com Léo, a arte-educadora Luna 

assim se manifestou: 

É, agora eu já trabalhei com eles, as formas geométricas, as abstratas, aí eu 
fiz pra ele, eu ditei o texto, eu fiz o desenho com compasso pra ele saber 
como era a forma. 
(Arte-educadora Luna, 28/10/08). 
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Os dizeres e as mudanças no discurso da arte-educadora Luna nos permitem 

afirmar que “o professor de arte constrói no seu ideário pedagógico a noção de que 

as turmas são homogêneas e neste caso as diferenças encontradas colocam-no 

diante do seu despreparo” (FONSECA DA SILVA, 2008, site). Tal despreparo citado 

pela autora reforça a idéia de Mantoan (2003, p. 08), quando diz que “é a escola que 

tem que mudar, e não os alunos para terem direito a ela!”.  

Cabe salientar que toda mudança necessita de um determinado tempo para 

que aconteça e que, no caso da inclusão escolar, constatamos que, segundo 

autores que fundamentam nossa pesquisa, como Vigotsky (1997), Beyer (2006) e 

Mittler (2003), parte da concepção de ser humano e da aceitação das diferenças. 

Também “nas aulas de Artes o professor precisa incluir a criança com necessidades 

especiais, a fim de que possa ampliar seu acesso ao conhecimento da realidade 

social a partir das aprendizagens em arte” (FONSECA DA SILVA, 2008, p. 1267). 

A confirmação da participação de Léo nas ações pedagógicas de Arte 

desenvolvidas na Escola Verão pode ser constatada nos seguintes dizeres de Léo, 

após o desenvolvimento das oito ações, referentes ao que o educando se lembrava 

das referidas ações: 

Sobre o folclore. 
É sobre as lendas também, é o boi-de-mamão, a bernúncia, a Maricota 
(Educando Léo, 28/10/08). 

Quando perguntamos a Léo sobre o modo como tinha visualizado os 

personagens, o educando afirmou: 

É, vendo com as mãos (Educando Léo, 28/10/08). 

A expressão do educando referente ao modo como visualizou as imagens das 

obras deram origem ao título desta dissertação, pois, afinal, nossa pergunta de 

partida para esta pesquisa era: Como propiciar a inclusão do educando cego nas 

aulas de Artes Visuais?  

Os dizeres das arte-educadoras e dos educandos cegos entrevistados, as 

observações das aulas de artes e as ações pedagógicas de Artes desenvolvidas na 

turma onde estuda o educando Léo, pautados nos fundamentos de autores como 

Tojal (1999), Ballestero-Alvarez (2003) e Fonseca da Silva (2008) que defendem a 

inclusão de educandos cegos  em Artes Visuais foram fundamentais para a busca 
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da resposta de nossa pergunta. Com base na teoria dos autores e na prática 

vivenciada, tendo como resposta os dizeres do próprio educando, compreendemos 

que é possível propiciar esta inclusão escolar desde que as diferenças e os ritmos 

sejam respeitados, assim como as necessidades dos educandos. Nossa 

compreensão desta possibilidade mencionada parte da participação de Léo quando: 

a) participa das oito ações pedagógicas de Artes desenvolvidas pela 

pesquisadora com todos os educandos da turma da quarta série da Escola 

Verão; 

b) realiza a leitura de imagem bidimensional, imagens das obras-de-arte de 

Semy Braga impressas em papel tamanho A3, por meio do toque e das 

texturas proporcionadas por cordão, perfurações de alfinete, lixa e tinta 

relevo (segunda ação), assim como das ilustrações da história “O boi-de-

mamão” (terceira ação), igualmente adaptadas com tinta relevo, e leitura 

de formas tridimensionais, como o artesanato em cerâmica (quarta ação) e 

os fantoches (oitava ação);  

c) contextualiza a história do artista Semy Braga, por meio da leitura da 

pesquisadora, relacionando-a com o contexto por meio da literatura e das 

cantigas (terceira ação), bem como relaciona as formas diferenciadas de 

representação artística dos personagens da história boi-de-mamão, como 

imagens (terceira ação), cerâmicas (quarta ação) e fantoches (oitava 

ação); 

d) participa ativamente do processo de criação, o fazer artístico, em 

momentos de registro por meio do desenho de personagens prediletos 

(terceira ação), intervenções individuais e grupais nas obras do artista 

Semy Braga e representação de personagens no momento da brincadeira 

“quadro vivo” (segunda ação);   

e) faz uso da tesoura (quinta ação), objeto que não utilizava, segundo seu 

próprio relato, e mostra evolução após orientação para a utilização do 

objeto, como podemos comparar na Figura 38. 
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        Figura 38  - À direita, Léo cortando papel com a tesoura; à esquerda Léo cortando 
 o papel segurando a tesoura de outra forma com o auxílio da pesquisadora 

Fonte: Pesquisadora (2008) 

Os registros de Léo por meio do desenho mostraram compreensão do tema 

trabalhado e certa evolução, principalmente no que diz respeito à utilização do 

espaço da folha (Figura 39). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 39  – Desenhos de Léo 
Fonte: Pesquisadora (2008) 

Mesmo tendo como intenção apenas avaliar a participação do educando Léo 

nas ações pedagógicas de Artes desenvolvidas, as imagens e os dizeres do 

educando nos permitem reconhecer seu desenvolvimento referente ao 

conhecimento adquirido. Esta constatação se dá por meio dos trabalhos realizados e 

dos dizeres do educando que, após a realização das oito ações pedagógicas de 

Artes, menciona como trabalho de Artes não apenas formas geométricas, mas 
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também os personagens e materiais por nós utilizados. Cabe relembrar que as 

formas geométricas foram, segundo as entrevistas, o único trabalho de que Léo 

participou com a arte-educadora Luna. 

As ações pedagógicas de Artes desenvolvidas na turma do educando Léo 

que propiciaram a participação de “todos” os educandos foram planejadas tendo 

como fundamentação a Proposta Triangular do Ensino da Arte, a qual é composta 

pelas vertentes da leitura da imagem, da contextualização e do fazer artístico, e as 

categoriais do conhecimento sensível, percepção, emoção, imaginação, intuição e 

criação.  

Consideramos que os educandos que participaram das oito ações 

pedagógicas de Artes aqui mencionadas desenvolveram os trabalhos de acordo com 

os princípios da fundamentação apresentada, pois foram oportunizados momentos 

de fruição, contextualização e criação. Compreendemos, também, que esses 

momentos foram agregados de sensibilidade, envolvendo a percepção da Arte, a 

emoção e a criação para se fazer Arte, e a imaginação e a intuição para fruir e sentir 

Arte, a fim de desenvolver a sensibilidade por meio da Arte. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: A COLCHA QUE GANHOU FORMA 

“O menino e a velha senhora olharam, satisfeitos.  
Eles haviam feito a colcha juntos,  

compartilhando cada retalho e cada bordado”.  

(LEÃO, 2008, p. 25).  

Finalizar uma colcha de retalhos é ter a satisfação e a certeza de que seu 

resultado é a junção do conhecimento construído ao longo de uma grande 

caminhada. 

Esta dissertação apresenta uma pesquisa realizada em duas turmas – 4ª e 5ª 

séries do Ensino Fundamental de duas escolas da Rede Municipal de Ensino de 

Blumenau –, onde estudam dois educandos cegos, com o objetivo geral de analisar 

as práticas pedagógicas de Artes Visuais para a inclusão escolar de educandos 

cegos nas aulas de Artes. 

Realizamos entrevistas semi-estruturadas com as arte-educadoras Leda e 

Luna e com os educandos Léo e Lia, da Escola Primavera e da Escola Verão, bem 

como observamos as práticas pedagógicas de Artes Visuais das arte-educadoras, 

nas respectivas turmas, durante as aulas de Artes. Tivemos o intuito de 

compreender tanto a concepção de inclusão escolar e as práticas pedagógicas de 

Artes das arte-educadoras nas turmas freqüentadas pelos educandos cegos Léo e 

Lia, quanto as relações entre arte-educadoras e educandos cegos e entre 

educandos cegos e os outros estudantes da sala de aula.  

Por meio da análise das entrevistas realizadas, compreendemos que a 

inclusão escolar ainda é um desafio a ser superado nas aulas de Artes, como 

também a falta de formação específica em deficiência visual, tanto acadêmica 

quanto continuada, é um discurso das arte-educadoras entrevistadas no que tange à 

justificativa para as dificuldades encontradas para o trabalho com a inclusão escolar 

dos educandos cegos que freqüentam suas turmas. Foi possível presenciar essas 

dificuldades durante as observações das aulas de Artes, ocasião em que 

constatamos que Léo e Lia, educandos cegos sujeitos desta pesquisa, quando 

realizavam alguma atividade nas aulas de Artes, esta era diferenciada. Assim, o 
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educando Léo normalmente lia um livro em braile que ele mesmo levava para a sala 

de aula, e a educanda Lia normalmente desenhava de forma aleatória.  

As arte-educadoras relataram que se sentiam inseguras e despreparadas 

para trabalhar com a inclusão escolar. Compreendemos que a inclusão escolar 

ainda é um tema pouco explorado nos cursos de graduação. Em contrapartida, na 

atualidade, existem várias propostas de especialização e de cursos de formação 

continuada que possibilitam aos educadores, de maneira geral, se especializarem e 

refletirem sobre dúvidas referentes a esta temática. Entendemos que um curso de 

especialização ou de formação continuada é importante para a busca de novos 

conhecimentos e trocas de experiências entre educadores; no entanto, a inclusão 

escolar não depende apenas desses cursos, mas, sobretudo, de um desejo muito 

grande de mudança de concepção de educação e de ser humano.  

Igualmente as artes-educadoras Leda e Luna expressaram que têm 

consciência de que os educandos Léo e Lia não realizam as atividades de Artes em 

suas aulas e que planejam suas aulas baseadas nos educandos sem deficiência 

visual. Consideramos que planejar as aulas com base nas necessidades de todos os 

educandos é um passo muito importante no que tange a olhar para a diversidade em 

busca da inclusão escolar. É necessário que as arte-educadoras aceitem a realidade 

da inclusão escolar e procurem informações e conhecimento a respeito desta 

condição social atual. Contudo, é preciso lembrar que a inclusão escolar não está 

apenas dentro das escolas: inicialmente deverá estar dentro dos corações dos 

educadores para que estes possam enxergar e respeitar a individualidade de cada 

educando enquanto pessoa e ser humano.   

As observações realizadas e os dizeres dos educandos Léo e Lia, permitiram 

visualizar que estes desenvolvem poucas atividades nas aulas de Artes e que, 

quando ocorre, se dá pelo auxílio dos amigos, no caso de Lia, e que a única 

participação de Léo aconteceu quando a arte-educadora adaptou materiais à 

necessidade do educando. Observamos, também, em alguns momentos, que as 

arte-educadoras se mostravam preocupadas em ter auxílio do professor de apoio, 

porém não demonstraram preocupação com um  planejamento que possibilitasse a 

participação de “todos” os educandos, independente de serem com ou sem 

necessidades educacionais especiais. 

Compreendemos a responsabilidades de “todos” em relação à aprendizagem 

de “todos” os educandos.  A responsabilidade de “todos” aqui mencionada diz 
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respeito ao diálogo entre diretores, arte-ducadoras, educandos e pais e às trocas de 

experiências entre os profissionais da escola, que poderão favorecer a busca de 

respostas e caminhos para a inclusão escolar.    

Durante a análise dos dizeres dos participantes da pesquisa e das 

observações das aulas de Artes das educadoras Leda e Luna – quando as arte-

educadoras relataram que possuíam dificuldade no que se refere à participação dos 

educandos cegos nas atividades de Artes Visuais em suas aulas –, constatamos que 

as práticas pedagógicas das arte-educadoras não promoviam a inclusão dos seus 

educandos cegos e desenvolvemos, então, na Escola Verão, na turma do educando 

Léo, oito ações pedagógicas de Artes Visuais, com materiais adaptados. A nossa 

intenção era promover, por meio de ações pedagógicas de Artes Visuais, a inclusão 

escolar do educando cego. No momento do desenvolvimento dessas ações 

compreendemos a preocupação das arte educadoras referente a importância de um 

segundo professor capacitado para prestar auxílio aos educandos com 

necessidades educacionais especiais, pois percebemos dificuldades nos momentos 

de realização de ações envolvendo materiais diversificados em sala de aula. 

Constatamos que a participação de Léo nas ações foi efetiva e que a presença da 

arte-educadora Luna nos auxiliando com a turma em determinados momentos 

fizeram a diferença no que diz respeito ao atendimento individual e coletivo dos 

educandos. 

Após o desenvolvimento das oito ações pedagógicas de Artes Visuais, 

realizamos mais uma entrevista semi-estruturada com o educando e com a arte-

educadora para avaliar a participação do educando Léo nas aulas de Artes no que 

se refere a essas oito ações e aos seus avanços na utilização de materiais, bem 

como na participação envolvendo o fazer artístico. Léo participou no 

desenvolvimento das oito ações, interagiu com a turma, realizou leitura de obras-de-

arte, apreciou literatura, cerâmica, música e fantoche. Participou do processo de 

criação por meio de desenhos, modelagem e colagem, recortou com a tesoura e 

avançou no seu desenho no que diz respeito à forma e, principalmente, à noção de 

espaço. 

Por meio das ações de Artes que desenvolvemos na turma em que Léo 

estuda, compreendemos que a Arte está além das diferenças e que está presente 

na vida das pessoas como forma de expressão, exercício de sensibilidade e 
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conhecimento, retratando a cultura do povo desde as primeiras manifestações 

comunicativas e históricas do homem.  

Tojal (1999), Ballestero-Alvarez (2003) e Fonseca da Silva (2008), por meio 

de seus trabalhos desenvolvidos acerca desta temática, nos auxiliaram e fizeram 

acreditar que a inclusão escolar do educando cego em Artes Visuais é possível, 

desde que o modo de ver dos educandos cegos seja compreendido como diferente 

do modo de ver da pessoa vidente. As Artes Visuais são acessíveis à pessoa cega, 

desde que a obra seja devidamente adaptada a outras possibilidades de visão, por 

meio de outros sentidos. Afinal, como diria Vigotsky (1997), ELE É SÓ CEGO! 

Concordamos com Vigotsky e compreendemos que a cegueira não é empecilho 

para que o educando se inclua e seja incluído nas aulas de Artes Visuais, pois nesta 

pesquisa, o educando cego, simplesmente nos ensinou  a “ver”. 

Vigotsky (1997) deixou perceptível, em seus escritos, que acreditava que a 

interação com o grupo facilita o processo de desenvolvimento e de aprendizagem, 

bem como enfatizava a importância da educação social de crianças deficientes e o 

potencial da criança para o desenvolvimento normal. Afirmava que as deficiências 

corporais afetavam as suas relações sociais, e não suas interações diretas com o 

ambiente físico, ou seja, o defeito orgânico manifestava-se devido à situação social 

da criança e esta situação social poderia se agravar, dependendo do modo como as 

pessoas tratavam essas crianças.  

Vigotsky (1997) considerava, em seus estudos acerca dos fundamentos da 

defectologia, que, no caso do educando cego, este desenvolvia a “capacidade de 

ver” por meio de outros sentidos, passando por um processo de 

“supercompensação”. Nesse processo mencionado pelo autor, o cérebro 

supercompensava um sentido, pelo desenvolvimento acentuado de outro sentido, 

sendo que isso se dava por meio das experiências sociais das crianças. Para 

Vygotsky (1997), a educação social, baseada na compensação social dos problemas 

físicos, era a maneira de proporcionar uma vida satisfatória às pessoas deficientes. 

Por isso, defendia uma escola que integrasse tanto quanto fosse possível todas as 

crianças na sociedade, para que tivessem a oportunidade de viverem junto com 

pessoas normais. 

Acreditando nesta oportunidade de viver, de interagir e de participar junto 

defendida por Vygotsky (1997), foi que desenvolvemos as ações pedagógicas de 

Artes Visuais já citadas.  
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No desenvolvimento dessas ações pedagógicas de Artes, não encontramos 

algo que nos fizesse acreditar que a inclusão escolar de educandos cegos em Artes 

Visuais não seja possível. Ao contrário, encontramos, na participação do educando 

Léo, a possibilidade de mostrar que é possível “ver” a pessoa cega como capaz de 

fruir a imagem da obra-de-arte e o artesanato e se manifestar artisticamente, desde 

que suas necessidades sejam reconhecidas e respeitadas, por meio de adaptações 

e formas diferenciadas de lidar com os materiais pedagógicos. Tais materiais não 

servem apenas para desenvolver o aprendizado em Artes Visuais de educandos 

cegos, mas de todos os educandos que estão em sala de aula. Isto porque as 

turmas devem ser “vistas” como heterogêneas, e os educandos, como pessoas que 

aprendem juntas e apresentam necessidades e desenvolvimento diferenciados, pois 

a Arte não discrimina e está presente no mundo para “todos”.  

O desenvolvimento das oito ações, em que exploramos a metodologia 

triangular do ensino da Arte, proposta por Ana Mae Barbosa e as categorias do 

conhecimento sensível, sugeridas por Silvia Pillotto, nos permitiu ir além das 

propostas metodológicas de Arte e da participação de todos os educandos nas aulas 

de Artes Visuais. O desenvolvimento das ações nos permitiu adentrar uma proposta 

de ações que trabalhou com o multiculturalismo. A fim de compreender este campo 

de ensino e de aprendizagem da Arte, utilizamos os estudos de Richter (1999). 

Segundo Richter (1999), o multiculturalismo trabalha com a abordagem da 

diversidade, especialmente a local, com Arte que relaciona, cita e diferencia culturas, 

com a possibilidade de o educando explorar diferentes culturas e conhecer a 

diversidade cultural do local onde vive, passando a compreender-se como sujeito 

ativo no desenvolvimento da sua própria cultura, entendendo e respeitando essa 

diversidade que vai além da comunidade onde está inserido. O multiculturalismo 

trabalha com a valorização das culturas e com o entendimento das similaridades 

entre grupos étnicos, bem como com o respeito a essas similaridades, o que 

possibilita a alfabetização cultural dos educandos dentro e fora da escola. 

No caso desta pesquisa, o multiculturalismo se fez presente nas ações em 

que trabalhamos com a proposta artística de um artista local – Semy Braga – e com 

as suas obras que retratavam a temática do boi-de-mamão, que faz parte da cultura 

catarinense, mais especificamente nas regiões litorâneas. No município onde 

realizamos a pesquisa, as apresentações do boi-de-mamão normalmente 

acontecem nas festas juninas. Porém, a história e o contexto onde surgiu o boi-de-
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mamão ainda são pouco explorados. A realização das ações pedagógicas de Artes 

Visuais envolvendo a história, o contexto e o artesanato propiciaram aos educandos 

o conhecimento mais aprofundado e a valorização de uma parte da sua própria 

cultura, ou seja, da cultura catarinense.  

Diante do exposto, gostaríamos de finalizar esta dissertação com o desejo de 

que a pesquisa nela apresentada seja apreciada por todos que manifestarem 

interesse em refletir sobre as questões que norteiam a inclusão escolar do educando 

cego em Artes Visuais e, assim, incentivar outros pesquisadores a procurarem dar 

continuidade aos estudos acerca de uma temática tão importante. Cabe ressaltar 

que finalizamos a redação desta dissertação e a colcha de retalhos que este estudo 

representa, mas não encerramos a confecção de novos retalhos e de outras colchas 

a serem agregadas à colcha maior que é a inclusão escolar. Quem sabe, nós 

mesmas, por meio de uma macro-pesquisa, possamos, além de estudar a inclusão 

escolar de educandos cegos em Artes Visuais, explorar ainda mais a importância do 

trabalho com o multiculturalismo no desenvolvimento do ensino da Arte para “todos” 

os educandos, tecendo, assim, mais um retalho a ser agregado a esta colcha.   

 Para finalizar nossa colcha de retalhos que começamos a tecer ao longo de 

nossa pesquisa e que, neste momento, aguarda para “ver” se a junção desses 

retalhos poderá aquecer o coração de outros educadores que se dispuserem a 

utilizá-la, pretendemos socializar os resultados com a Escola Primavera e a Escola 

Verão, por meio de uma reunião, sobretudo com as arte-educadoras Leda e Luna, 

com os educandos cegos Léo e Lia, com seus colegas e com os pais dos 

educandos cegos. 

 Temos a expectativa de que esse encontro, na Escola Verão e na Escola 

Primavera, possa se constituir em mais um retalho que será tecido e compartilhado 

por todos – as arte-educadoras Leda e Luna, os educandos cegos, seus colegas de 

classe e os pais dos educandos cegos – em prol da inclusão escolar nas aulas de 

Artes Visuais, não só de Léo e Lia, mas de outros educandos cegos. Temos, 

igualmente, a expectativa de que, assim como “o menino e a velha senhora”, 

descritos por Leão (2008) na abertura deste capítulo, possamos olhar “satisfeitos”, 

por termos “feito a colcha juntos, compartilhando cada retalho e cada bordado”.  
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APÊNDICE A 
 
 

CONSENTIMENTO DO(A) PARTICIPANTE  
(Modelo) 

 
 
 
Eu, ___________________________________________, declaro que fui 
esclarecido (a) quanto aos objetivos e procedimentos do estudo pela pesquisadora e 
CONSINTO minha participação neste projeto de pesquisa, a realizaçõão de 
gravações das entrevistas, bem como o uso das informações para fins de estudo, 
publicação em revistas científicas e/ou formação de profissionais. 
 
 
 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 

Blumenau, _______de ___________de ________. 
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APÊNDICE B 
 
 

CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PELO EDUCANDO 
(Modelo) 

 
 

 
Eu, Tatiana dos Santos da Silveira, estudante de pós-graduação em 

Educação pela Universidade Regional de Blumenau – FURB, estou realizando uma 
pesquisa que tem por objetivo analisar as práticas pedagógicas de Artes Visuais 
para a inclusão escolar de educandos cegos nas aulas de Artes Visuais. O interesse 
por essa pesquisa surgiu da necessidade de aprofundar meus estudos sobre a 
inclusão de educandos cegos em Artes Visuais.  
 Para tanto, gostaria de sua autorização para realizar a coleta de dados na 
classe de seu filho(a). Pretendo utilizar a técnica de entrevista e observação, como 
também o gravador e máquina fotográfica para registro, pois a comunicação é um 
processo muito dinâmico e variável. 
 Informo, ainda, que o uso posterior dos dizeres dos alunos será restrito ao 
estudo e divulgação científica e/ou formação de profissionais, tendo-se o cuidado 
ético de NÃO revelar nomes e/ou local onde se situa a unidade escolar de seu 
filho(a). 
 Desde já, agradeço sua colaboração e interesse pela referida proposta de 
pesquisa científica. 
 
 

_______________________________________________ 
                                     Tatiana dos santos da Silveira (Mestranda em Educação)   

                                                                                      
 
 
 

Eu, ___________________________________________, declaro que fui 
esclarecido (a) quanto aos objetivos e procedimentos do estudo pela pesquisadora e 
CONSINTO a participação de meu filho neste projeto de pesquisa, a realização de 
gravações das entrevistas, bem como o uso das informações para fins de estudo, 
publicação em revistas científicas e/ou formação de profissionais. 
 
 
 
 

______________________________ 
 
 
 

Blumenau, _______de ___________de ________. 
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APÊNDICE C 

 

ENTREVISTA COM A ARTE-EDUCADORA LEDA 19/10/2007 

 

Leda: Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com a Lia. Não, não consigo trabalhar 

com ela. Porque eu não tenho experiência; não sei como fazer; não sei como, sabe. 

Daí até, dei, assim, tentei trabalhar com ela, com os bonequinhos, mas não sei, não 

fluiu. 

P: Pra você, o que significa a inclusão, uma escola inclusiva? 

Leda: Olha, uma escola inclusiva pra mim seria que os professores pudessem ajudar 

todas as crianças que têm alguma dificuldade, mas que os professores tivessem 

uma orientação, que eles tivessem um subsídio. Assim, por exemplo, eu não tive 

ninguém que me desse um curso, que conversasse comigo, que me dissesse ‘Não, 

a gente vai trabalhar assim, tem essa possibilidade, essa, essa, pra trabalhar com 

essa menina que é cega, com esse que é surdo, sabe.’ Mas, a gente não tem. Eu 

não tive pelo menos. 

P: Além da Lia, você já teve contato ou lecionou para outras crianças com alguma 

necessidade especial? 

Leda: Sim. Eu tive um menino que era surdo, que eu fui descobrir que ele era surdo 

um mês depois que a aula começou, porque as crianças me disseram que era para 

mim virar bem pra ele, pra ele poder ler o que eu tava falando, sabe. Pelas crianças, 

mas eu não tive uma orientação de que o menino era surdo, eu não tive uma 

orientação de como lidar com uma criança surda, nada. 

P: E como foi o seu primeiro contato com a Lia? 

Leda: Olha, já na quarta série a gente já sabia que ela ia ser minha aluna. Eu tive 

bastante medo de como eu ia lidar com ela, como eu ia fazer. Aí eu conversei com a 

professora que é auxiliar; ela disse que não, que não tinha problema nenhum, que 

ela era excelente, que ela ia, que ela tirava de letra, que os outros alunos ajudavam 

ela. Só que não é bem assim; as crianças vão fazer as atividades delas, a Lia fica ali 

do ladinho. Às vezes eles conversam um pouco, acalmam ela, mas a coisa não flui. 

Em Artes, a coisa não funciona. Há dois meses atrás era pra gente ter aula pra fazer 

esses trabalhos do boneco de massa, pra modelagem. E, não vê, hoje ela não veio, 

sabe. Da outra vez que a gente fez um boneco, também costurado assim, as outras 
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crianças do grupo fizeram um bonequinho pra ela e deram pra ela, pra ela mexer, 

pra ela manusear. Aí ela disse o que é um boneco. Ela não sabia, ela não tem 

noção, entende, do que é um boneco, do que é um fantoche. Daí a gente deu o 

bonequinho, as crianças apresentaram o teatro e ela foi junto também. Abria a boca 

do bonequinho e fechava; assim, tenta; ela abria a boca e fechava do bonequinho e 

dizia ‘Eu sou o boneco, o boneco, boneco bonito’. Mas eu não sei, eu me sinto tão 

perdida, me sinto tão... eu queria fazer alguma coisa que ela pudesse fazer junto; eu 

queria poder ajudar ela, mas eu não sei como. 

P: Qual é a maior dificuldade dela? 

Leda: Olha. Eu não sei qual é a maior dificuldade dela. Eu sei qual é a maior 

dificuldade minha. Sabe, por exemplo, eu to ensinando as cores. Como é que eu vou 

ensinar as cores pra ela? As outras crianças vêem as cores, fazem a mistura, vêem 

o resultado diferente. Como eu vou dar essa noção pra ela. Eu não sei como, como 

fazer isso. 

P: E as avaliações? Você faz avaliação em Artes, avalia o processo... 

Leda: Avalio só o processo, o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, o 

que eles evoluem. Inclusive, eu vou te dar um exemplo de um outro aluno que tem 

só, digamos que seja um retardo, alguma coisa assim. O ano passado esse menino, 

o Alan, não fazia absolutamente nada, era apático completamente. Ele não falava, 

na sala de aula, ele não fazia as atividades, ele não copiava, não fazia nada, nada. 

Nenhum desenho, nada. Não fez nenhum boneco nem a modelagem, não trazia 

material, nada, nada. Ele começou a ir num psicólogo, eu acho, numa terapia, e 

esse menino começou a mudar. Hoje, esse ano, ele começou, ele faz atividades; ele 

foi o meu aluno mais tagarela, fez os bonequinhos, teve vontade de fazer, sabe, e 

daí a gente incentiva e porque a coisa fluiu, entende. Mas com a Lia, eu não sei, 

quando ela fica agitada, o que eu faço. Ela passa as duas aulas praticamente sem 

fazer nada na sala. Aí eu pego um pedaço de cartolina grande, giz de cera e digo 

pra ela: ‘A Lia quer desenhar, quer fazer um desenho?’ Aí ela diz: ‘Quero’. Daí ela 

pega o giz, vai riscando aleatoriamente no papel. Só que, às vezes,ela fica agitada 

com o barulho da sala, porque, hoje, por exemplo, se ela tivesse na sala de aula, ela 

teria ficado doida, com as mãos nos ouvidos. Porque a turma se dispersa, um vai ver 

o boneco do outro, um vai ajudar a modelar o boneco do outro, entende, aí dá 

tumulto, se agita e ela tem a audição muito sensível. Eu sei que ela adora música; 

eu não tenho nenhuma formação pra trabalhar com música, só que, talvez, se 
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pudesse explorar esse lado, essa parte, não sei. Sabe, eu to completamente perdida 

com ela. Ta no final do ano e eu não consegui nada com ela; não consegui nem 

avanço, nenhum, nada. Ela fica ali na sala de aula, os alunos fazem, ela ganha folha 

pra desenhar. Às vezes eu fico completamente irritada porque ela canta, canta a 

aula toda. Tem vezes que é sexta-feira, eu saio daqui completamente nervosa. 

Porque além de eu ter acalmar as crianças, tentar dar uma atividade pra ela, eles 

escreveram as histórias dos bonecos pra fazer o teatro; ela escreveu na máquina 

dela; ela tem uma máquina; isso ela conseguiu fazer, sabe, junto com os outros, 

inclusive a historinha é pra apresentar com esses bonecos que foram feitos hoje. 

Mas eu não sei como é que é, eu até fiz um bonequinho hoje, a mais pra dar pra ela 

porque ela não veio, mas eu não sei como é que isso vai se dar agora; não sei como 

é que, se ela vai conseguir fazer; faz três semanas que eu não tive aula com ela. Na 

última aula que eu tive, ela tava muito agitada; eu fui na biblioteca, peguei um livro 

em braile e dei pra ela. Perguntei se ela queria ler o livro, ela disse que sim. Só que 

ela não se concentrou, não conseguiu, sabe. 

P: Como que está o planejamento de Artes, o que você tem de proposta agora para 

a quinta série; esse planejamento é da rede, é seu como é que funciona? 

Leda: O planejamento de artes é em cima do planejamento da rede, só que, por 

exemplo, eu incluo alguns projetos meus. Por exemplo: esse projeto da reciclagem  

começou desde o início da coleta do papel: a seleção, picar o papel, botar de molho, 

passar no liquidificador, na peneira, até chegar o processo que foi feito hoje dos 

bonecos. Então todo aquele papel que ta lá, que virou massa, é papel nosso, 

descartado, da escola, revistas, papel colorido de recorte, das provas, qualquer tipo 

de papel que é excluído. É um projeto. Então esse projeto eu to trabalhando com 

eles já uns dois meses. A conclusão do projeto é o término dos bonecos; eles vão 

confeccionar as roupinhas, vão colar pra fazer fantoche e o término do projeto é o 

teatro. Eles já construíram a história, entende, mais ou menos uns dois meses eles 

já trabalharam nesse projeto.  

P: Como que você trabalha com obra-de-arte? 

Leda: Pois é. 

P: Porque normalmente a imagem da obra-de-arte é no bidimensional. E aí? 

Leda: Ela fica escutando, provavelmente. Só que, às vezes, vê a obra, eles fizeram 

um livrinho. Eles fizeram um artista blumenauense e foi bem no início do ano. Eles 

fizeram um artista, pegaram material, que foi coletado dos próprios artistas e na 
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fundação, sobre a biografia dos artistas. Foram quinze artistas e cada grupo 

trabalhou com um, cada dois alunos. Eles tinham que ler aqueles panfletos e montar 

uma historinha. Nessa historinha, tinha que criar um personagem que contasse a 

história. Depois eles foram para a sala de computação, colocaram a história digitada 

no Power Point, montaram, pegaram as fotografias das obras e montaram o livrinho. 

Foi o projeto até de encerramento do curso que foi feito. Eu fiz todo ano. Isso aí 

levou quarto meses. Então, inclusive, os trabalhos ficaram expostos mês passado. 

P: E ela fez, a Lia? 

Leda:  A Lia tava com uma turma, com um menino, inclusive, e o menino fez todo o 

livrinho. Ela ficou do lado dele, mas não participou. Ele escreveu o livro e, quando foi 

na hora de digitar, ele digitou o livro. Ela ficou com uma outra atividade no 

computador especial dela. Na realidade, só o nome dela ficou no projeto, mas não, 

não, participar mesmo, ela não participou. Vê que a gente foi pra sala de 

computação e aquele número de crianças que eu tenho, eu não pude dar atenção 

especificamente pra ela. E ela teria que ficar uma pessoa ali, o tempo todo junto com 

ela pra poder orientar, pra poder até, da parte escrita, pra passar pro computador em 

braile, no caso. Mas não aconteceu. Até porque as obras-de-arte pra eles 

analisarem, eles escolherem, era figurativa. Tava lá no computador. Eles tinham que 

abrir, procurar: ‘Ah, eu quero essa obra, eu quero esse, essa combina mais com o 

início da  carreira dele, com o final’, entende. E como que ela iria, teria que ter uma 

pessoa específica pra ficar ali dizendo: ‘Oh, Lia, essa obra, esse artista trabalha 

assim, ele trabalha com madeira’. Até eu acho que se ela tivesse trabalhado com 

Pedro Dantas, que é escultor e fosse feito uma visita no atelier do Pedro Dantas, pra 

ela sentir as obras, pra ela passar a mão, pra ela ver o que é uma bailarina 

esculpida no bronze ia funcionar muito bem. Mas essa visita na casa dos artistas eu 

sugiro que os pais levem, entende. Teve pais que levaram na casa do Reinaldo 

Faul, no Cezar Otacílio, até bateram fotos, fizeram entrevistas com eles, só que os 

pais têm que pegar junto. Eu tenho o endereço e eu deixo à disposição. 

P: Obrigada, Leda, e peço autorização para te visitar mais vezes. 

Leda: Sim.         
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APÊNDICE D 

 

ENTREVISTA COM A ARTE-EDUCADORA LUNA, 25/03/2008 
 
 

Arte-educadora Luna. 

32 anos e 07 anos de magistério 

 

Pesquisadora (P.) Qual a sua concepção de escola inclusiva, como acontece a 

inclusão nesta escola e na sua disciplina? 

Luna Agora você desliga [o gravador] pra eu pensar. 

Olha, eu acho que a escola inclusiva, a criança tem que participar; ela tem que 

participar de tudo e realmente participar. Eu vejo que nas outras matérias, nas 

outras disciplinas, ele [Léo] participa através dos livros que ele tem, que  já tem 

algumas coisas escritas. Também é ditada pra ele a matéria, o conteúdo e, através 

daquela máquina, ele digita, registra o que ouve. Agora na matéria de Artes, eu 

tenho bastante dificuldade porque realmente eu não sei, sabe, o que fazer. Já 

cheguei a trabalhar formas geométricas; a gente cortou papel, ele sentiu o formato, 

depois ele tentou representar na tela especial que ele tem (coloca a folha em cima) e 

tentou desenhar as formas. Tenta contornando, desenhar por ele mesmo. Mas é 

bem, eu digo assim, bem difícil, porque eu tento ter idéias, mas a gente fica com 

medo de dar atividades para ele fazer, que pensa assim ‘Mas é o visual, todo mundo 

ta, eles estão vendo o exemplo que eu mostrei, ele não’ e já fica preocupada. 

Quando é a parte teórica, eu passo pra ele, eu dito, explico, mas fora isso é bem 

difícil. 

 

P: Como se dá a sua prática pedagógica de Arte nesta turma?  

Luna: Eu, por exemplo, este ano não trouxe nada de diferente pro Léo. Acho que, na 

verdade, ele teria que fazer, ele não ter a atividade diferente. Eu acho que teria que 

ser a mesma coisa, mas aí vem aquela barreira que cai de novo no visual. Daí tu já 

me dando aquela dica ali eu já comecei a pensar um pouco diferente [a arte-

educadora está se referindo ao fato de que dissemos a ela que poderia entregar o 

trabalho que apresentou para a turma nas mãos de Léo, para que ele pudesse ver a 

técnica, que consistia em um mosaico de recortes de papel].  
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Por enquanto, este ano eu não trouxe nada de diferente pro Léo; no ano passado, 

sim. Eu trabalhei alguma coisinha diferente da turma pra ele, mas foi bem pouco. 

P: Foi então diferente pra ele? 

Luna: É. A turma trabalhou desenho abstrato, desenho figurativo, fizeram escultura 

em papel, e ele, as formas geométricas no papel.  

P: Dentro do que foi planejado para a turma, você já chegou a fazer alguma 

adaptação na mesma atividade para ele? 

Luna: Na mesma atividade, não.  

P: Como acontece o seu planejamento? Vocês têm alguma formação no município, 

este planejamento de arte é integrado, existe alguma proposta, como é o 

planejamento de Arte pra rede? 

Luna: O planejamento da rede municipal foi formulado pela prefeitura, por alguns 

professores, por algumas pessoas; formularam os conteúdos programáticos, e o 

professor de Artes também tem a liberdade pra, dentro desse tópicos, desses 

conteúdos, ver o que vai ser melhor pra colocar. Porque, como eu sou formada em 

Artes Plásticas, há tópicos de música, de artes cênicas. Então eu sempre pego 

aquilo que eu tenho mais habilidade, aquilo que eu tenho mais formação pra ensinar 

e a gente tem também formação durante o ano, durante o trimestre, a gente tem 

uma formação feita pelo município. Dia primeiro e dia dois de abril, vai ter. Aí a gente 

escolhe, tem vários tópicos, palestras, oficinas, aí a gente escolhe aquele que mais 

agradar, de acordo com a área. 

P: Muito obrigada, Luna.  

 

Segunda entrevista com Luna 

 

P: Quais as maiores dificuldades do Léo na sua disciplina... 

 

Luna: Quando nós trabalhamos as formas geométricas, ele conseguiu identificar 

todas com o tato; na hora de representar na placa, na tela apropriada que ele tem, 

foi a dificuldade de ta tentando fazer a forma como ela é mesmo, a forma que a 

gente, quando olha, percebe ou mesmo sentindo pra fechar a figura. Começa a 

figura e pra ele saber onde que ele vai fechar. Na aula passada, ele até conseguiu 

fazer um retângulo; já melhorou, até conseguiu fechar, mas a dificuldade mesmo no 

desenhar na tela ta quando é uma figura fechada, é começar e fechar ela, terminar.  
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E quando ele desenha, por exemplo, é um desenho livre; ele faz vários desenhos, 

que ele diz que é um carro, que é uma árvore, mas a gente percebe que não é o 

formato, não é a forma real; eu acho que ele não sabe na verdade qual é a forma. 

  

P: E as suas dificuldades em trabalhar com ele... 

 

Luna: As minhas dificuldades são muitas, porque é aquele trabalho da tinta 

dimensional, que ela já tem um, no tato mesmo todas as crianças já sentem assim; 

eu já comecei a perceber e a tentar pensar em alguma coisa que ele possa ta 

sentindo, que ele possa ta fazendo também. Porque, na minha visão, eu sempre 

achei assim muito difícil, só eu; não entra, sabe, na cabeça. Tem que ver, é o visual, 

é o acabamento, é o perceber a estética do trabalho e colocar isso pra ele, ele ter 

uma estética no trabalho, ter uma beleza, ter um acabamento, a dificuldade para 

tentar fazer ele conseguir isso, esse acabamento, essa  estética, acha que é muito 

difícil. Só que também agora, já começou a abrir que não precisa só ser trabalhado a 

estética e a beleza, ele pode também conhecer da parte artística de outra maneira; 

assim eu comecei a pensar sobre isso. 

 

[A professora, após a entrevista, relatou que algumas vezes sente vergonha de falar 

que não consegue trabalhar com o Léo e que a simples conversa e presença da 

pesquisadora em sala fizeram com que refletisse sobre sua prática pedagógica de 

Arte com essa turma]. 
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APÊNDICE E 

 
 

ENTREVISTA COM A EDUCANDA LIA 19/10/2007 

 

 

P: Como é fazer parte desta turma e desta escola? O que você mais gosta de fazer 

na escola? 

Lia: Gosto de estudar com as crianças; é bom, porque tem tanta alegria. E me 

ajudam a bater na máquina de escrever. Eles botam e tiram a folha, eles ensinam a 

Lia. Levam para o lanche, pra sala, guardar as coisas pra Lia ir embora quando a 

mãe vem buscar. Gosta da sala porque tem mesa onde senta e as crianças também. 

Também gosto de aprender Inglês, Português, Matemática, Geografia, Ciências, 

História. É legal. Eu gosto dos pronomes pessoais, tem os oblíquos... Eu, tu, ele, 

nós, eles, elas... 

 

P: Você gosta dos professores? De quem? Por quê? 

Lia: Da Fabiane (português), Alice (alemão), Marta (Geografia), Nélia (Matemática), 

Carla (Ciências). Eu adoro eles. São legais. Eles gostam muito da Lia. Fazem tudo 

pela Lia. Ajuda ela. A Fabiane ajuda, Bruno, Leda.  

 

P: Como são realizadas as atividades nas aulas de Artes? Você participa? Como? 

De quais trabalhos você participou? 

Lia: Tem boneco de fantoche e a gente fez apresentação. Tem pintura com guache, 

giz de cera. Gosto de desenhar com guache e mexer nos bonequinhos. As crianças 

me ajudam. 

P: E a professora ajuda? 

Lia: Não, só a Josi e as outras crianças.  
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APÊNDICE F 
 
 

ENTREVISTA COM O EDUCANDO LÉO - 25/03/2008 
 
 
Pesquisadora (P): LÉO, me fale como é fazer parte desta turma e desta escola. 

Léo:  Hum, bom. 

P: Você gosta desta escola, como é com a turma, é legal ou não é, o que você mais 

gosta de fazer aqui, vai me contando.. 

Léo:  A turma é legal e... eu gosto dela.  

P: Você gosta da turma? 

Léo:  Sim. 

P: E o que você faz aqui na escola? 

Léo:  Escrevo, leio. 

P: E na hora do recreio? 

Léo:  É, brinco com os brinquedos. 

P: Com quais brinquedos você brinca? 

Léo:  Carrinhos. 

P: Carrinho. Mas você brinca na sala ou brinca lá fora? 

Léo:  Lá fora. 

P: Quem brinca com você? 

Léo:  Meus amigos. 

P: Quem são os seus amigos? 

Léo:  José, João, Rodrigo e Chico.  

P: Como é que é na sala com os professores? 

Léo:  É ótimo, eu gosto. 

P: E como são as atividades nas aulas de Artes? 

Léo:  São, são legais. 

P: São! Você faz as atividades sempre? 

Léo:  Sim. 

P: Então me conta alguma atividade que você fez. 

Léo:  É, formas geométricas. 

P: Ah, é... você fez formas geométricas; foi neste ano ou ano passado? 

Léo:  Ano passado. 

P: Você sabe fazer? 
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Léo:  Sim. 

P: E quais são as formas? Você lembra? 

Léo:  Sim, quadrado, retângulo, triângulo e círculo. 

P: E tem mais algum trabalho que você fez em Artes de que você se lembra? 

Léo:  Não. 

P: Não! E o que você está fazendo agora? 

Léo:  Vendo os desenhos. 

P: Desenhos; e o que você está vendo aí? 

Léo:  É, círculo. 

P: Um círculo? E como é esse círculo? 

Léo:  Redondo. 

P: O que mais? 

Léo:  Triângulo. 

P: Tem círculo, triângulo, está pintado, colado... Como é? 

Léo:  Colado. 

P: Colado? Você vai fazer um deste agora? 

Léo:  Não. 

P: Não?! Por quê? 

Léo:  Porque é difícil. 

P: Você acha difícil por quê? 

[Silêncio] 

P: Você não quer tentar? 

Léo:  Sim. 

P: Então vamos tentar? 

Léo:  Sim. 

P: Então ta bom; obrigada, Léo. 

Léo: Ta. 

 

 Obs: Após a entrevista, com o auxílio da pesquisadora, Léo fez o trabalho que a 

arte-educadora havia proposto para a turma. 
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Segundo dia de entrevista com Léo 

 

P: Léo, quais são os professores de que você mais gosta, de que você se lembra? 

Léo: A professora Mara, a professora Rozangela, e a professora Lucimara. Os meus 

amigos são o  José, João, Rodrigo e Chico.  

P: Esses são os seus amigos, e, nas aulas? O que você faz nas aulas? 

Léo: Escrevo e leio. 

P: O que você escreve? Fale um pouquinho sobre o que você gosta de escrever, o 

que você gosta de ler. 

Léo: Eu gosto de ler livro... 

[Silêncio] 

P: Tem algum livro de que você se lembra? Quem deu, qual é o livro de que você 

gosta...   [Silêncio] 

Léo: Sobre alimentação. 

P: Quem deu a você este livro? 

Léo: A professora Keli. 

P: A professora Keli é a regente da sala? 

[Silêncio] 

Léo: Sim. 

P: Como é nas aulas de Artes. Como são os seus desenhos, como você faz os seus 

desenhos nas aulas de Artes? 

Léo: Com a tela de desenho e com o giz de cera. 

P: Você faz com algum outro material... 

Léo: Não. 

P: Tem mais alguma coisa de que você lembra, Léo? 

[Silêncio] 

P: Você sempre faz desenhos? 

Léo: Sim. 

P: Você vai ao CEVAP? 

Léo: Sim. 

P: Todos os dias? 

Léo: Não. 

P: Quem é a sua professora lá? 

Léo: A Ana e a Letícia.  
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P: Lá você desenha com ela também. 

Léo: Sim. 

P. O que você desenha lá... 

Léo: Sobre datas comemorativas. 

P: Vá me contando, então, o que você vai lembrando... 

Léo: Eu aprendo matemática lá. 

P. Você já viu uma obra-de-arte, Léo? 

Léo: Sim. 

P: Onde? 

[Silêncio, sem resposta...] 

P: Quem mostrou, você lembra qual era a obra..... 

[Silêncio, demora...] 

Léo:. Era desenho. 

P: Agora eu quero que você fale bastante sobre como é a sua escola. 

Léo: É bem boa. Os professores são bem legais. Tem educação física e eu faço as 

atividades. 

P: O que você gosta de fazer na educação física? 

Léo: Jogar bola. 

P: E na aula de Artes, o que você gosta de fazer?  

Léo: Desenhar. 

P: Você gosta de desenhar o quê? 

Léo: Casas e um monte de coisas. 

P: Quando você não consegue fazer alguma atividade, quem é que ajuda você? 

Léo: A professora. 

P: Qual professora? 

Léo: A professora Keli. 

P: E os seus amigos? 

Léo: Eles fazem as atividades deles. 

P: E eles ajudam você às vezes ou não? 

Léo: Sim. 

P: Como eles ajudam você... 

[Silêncio sem resposta] 

P: Quem ajuda você nas atividades de Artes... 

Léo: A professora. 
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APÊNDICE G 

 

NOTAS DE CAMPO 

                                                                             19 de outubro, 2007 
                                                                                          Tatiana dos Santos da Silveira 

                                                                            8h58m – 10h57m 
                                                                        Escola Primavera 

                                                                            1º conjunto de notas 
 

OS FANTOCHES 
AULA NA SALA DA LIA 
 

Chegamos na escola por volta das 9h45m e nos dirigimos diretamente à diretoria a 

fim de, novamente, solicitar a autorização do diretor da escola que mostrou-se pouco 

flexível, já que estávamos solicitando a autorização para as observações há um mês. 

Finalmente conseguimos a autorização e nos dirigimos à turma da 5ª série, sala de Lia. 

 A arte-educadora Leda nos recebeu com muito carinho e nos apresentou a turma. 

Pedimos se poderíamos sentar em uma carteira que estava sobrando no canto direito da 

sala e ali permanecemos durante as duas aulas de arte observando a turma de Lia. 

A arte-educadora Leda entrou na sala com muito material, algumas caixas de 

fantoches confeccionados pelos educandos, tecidos e um palco de fantoches confeccionado 

com caixa de papelão. 

A turma estava bem agitada e logo Leda comentou: “Lá está ela, ta vendo como ela 

canta?” 

   

C.O. Não me senti muito bem; afinal, não vejo problemas em cantar; não respondi; apenas 
sorri para a arte-educadora.  
 

Lia estava sentada no fundo da sala, apoiada em sua máquina de escrever braile, 

cantando com uma das mãos no ouvido esquerdo. Várias vezes movimentou os braços para 

cima e para a frente repetitivamente (movimentos decorrentes de suas características 

autistas) 

Logo em seguida, a arte-educadora sentou-se e deu início a uma apresentação de 

fantoches, nos explicando que os educandos haviam confeccionado os fantoches e criado 

uma historinha para apresentar com os bonecos em dupla. 

Após a primeira apresentação, Leda perguntou para os educandos quem era a dupla 

de Lia; então Larissa levantou-se e disse:  “- Sou eu professora, mas, ela não sabe o texto”. 

A professora respondeu: “– Ela trouxe o fantoche?”  

“– Não sei.” 

“- Pergunta pra ela, olha na mochila dela”, disse a professora. 
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Larissa olhou na mochila de Lia e respondeu para a professora que a menina não 

havia trazido o fantoche, então a professora mandou que pegasse na caixa um outro 

fantoche e que fosse para fora da sala para treinarem o texto. 

Passado algum tempo as meninas voltaram e um menino levou Lia para lanchar. A 

professora comentou:  

“– Eu não sei por que ela não usa bengala, sempre tem que ter alguém para ajudar 

ela. Eles levam ela bem cedo pro café. No fim eu acho que até eles já querem se livrar 

dela.” Como a Lara não está quinta-feira e sexta-feira, então eles têm um rodízio para ajudar 

ela. Sempre um é responsável. 

Lia foi para o lanche e logo bateu o sinal do recreio. 

Durante o recreio, conversamos com o diretor que novamente nos disse que se 

quisermos realizar qualquer coisa que enfoque a menina, então ele teria que pedir 

autorização da mãe da menina. Falou que a menina é muito especial, que o reconhece pelo 

perfume. 

No final do recreio, saímos da sala dos professores e Leda percebeu que Lia estava 

esperando por alguém para levá-la para a sala. Leda ajudou Lia, mas pareceu-me irritada. 

Quando chegou na sala perguntou pelo responsável por Lia e o advertiu por ter esquecido 

de Lia. 

A professora pediu que Lia e Larissa apresentassem seu teatro. Larissa disse que 

não poderiam apresentar porque Lia não decorou as falas. 

Neste mesmo momento uma outra aluna, Paula, levantou-se e disse:  

“ – Professora, quer ver o que eu faço com a Lia? Você vai rir muito. 

Paula levou Lia até os fantoches e colocou um fantoche em sua mão. 

Imediatamente Lia acariciou, sentiu e cheirou o fantoche. A menina então levou Lia e 

lhe mostrou o palco dos fantoches. Lia se abaixou, entrou no palco e brincou com seu 

fantoche. Paula lhe fazia perguntas e provocava Lia a realizar um diálogo com seu fantoche. 

Algumas das falas de Lia foram: 

“-Oi! Eu sou o boneco, boneco bonito, você quer brincar comigo boneco bonito?” 

Quando Lia saiu do palco disse: “Legal brincar de fantoche”. Tirou o fantoche da 

mão, cheirou sua mão, passou a mão dentro de sua blusa e cheirou novamente. 

A professora, então, após ter assistido a “brincadeira” que fizeram com Lia, pediu 

que a Larissa apresentasse seu teatro e novamente Paula se ofereceu para ajudá-la. As 

meninas apresentaram o teatro e a professora disse: 

“ – Mas, este não é o texto que você escreveu Larissa.” 

Então Paula, respondeu: 

“ – Não professora nós inventamos, porque o texto da Larissa tinha falas muito 

grandes, não dava para decorar.” 
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C.O. No mesmo momento pensamos: “- Se as falas eram muito extensas para Paula, também 

eram para Lia, e por esse motivo é que ela não conseguiu decora.  

   

Os alunos terminaram as apresentações, e a professora propôs outro trabalho. 

Apresentou para os alunos fotos de propagandas de jeans. Eram retratos feitos com 

colagens de jeans. Os cabelos e os contornos dos rostos eram feitos com colagem de jeans. 

Ela entregou um papel cartão para cada aluno e pediu que Lucas entregasse para Lia. 

Lucas entregou e buscou giz de cera para Lia desenhar. 

Todos os alunos, exceto Lia, desenharam um rosto para continuar na próxima aula e 

fazer colagens com tecido. Lia ganhou seu giz de cera, seu papel cartão e ficou riscando 

com o giz de forma aleatória. 

Bateu o sinal, me despedi dos alunos e da professora e pedi para observá-los mais 

vezes. 

   

  OBS: Nesta observação, nos atentamos aos aspectos que envolviam a educanda 

Lia, sujeito de nossa pesquisa, seu relacionamento com a arte-educadora e com os amigos 

e as situações que a envolveram em sala de aula. 

Para a preservação das identidades dos sujeitos envolvidos, utilizamos nomes 

fictícios para as pessoas.   
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                                                                             26 de outubro, 2007 
                                                                                          Tatiana dos Santos da Silveira 

                                                                            8h58m – 10h57m 
                                                                        Escola Primavera 

                                                                             2º conjunto de notas 
O RETRATO COM JEANS 
AULA NA SALA DA LIA 
 

 

Chegamos à escola por volta das 9h50m e nos dirigimos para a sala da 5ª série. 

Aguardamos o sinal e a arte-educadora em frente à sala. Logo Leda chegou, nos 

cumprimentou e nós entramos na sala. Desta vez a única carteira que estava vaga era ao 

lado de Lia, o que favoreceu para o nosso primeiro contato. 

A professora imediatamente entregou os materiais e pediu que os alunos dessem 

continuidade no trabalho iniciado na semana anterior. 

Lucas levantou-se e novamente buscou o giz de cera para Lia. 

Leda aproximou-se de Lia, tocou sua mão e lhe deu bom dia. 

Lia cheirou o braço tocado pela professora e disse: 

“- Qual é o nome da Leda?” 

Leda riu e respondeu:  

“ – Qual é o meu nome é Leda”. 

Leda sentou ao nosso lado e começou a conversar conosco. Queria entender qual é 

a nossa proposta de pesquisa. Disse que não estava entendendo. Queria saber se a nossa 

proposta era fazer atividades diferenciadas para Lia. 

Comentamos com Leda: 

“– Nossa proposta é fazer as atividades de arte acessíveis também a Lia. Adaptar 

materiais que permitam que todos participem”.  

Sugerimos, inclusive, que a proposta que os alunos estavam desenvolvendo sobre o 

retrato com tecidos também poderia ser desenvolvida por Lia, se fossem utilizados materiais 

e orientação adequada. 

Leda respondeu: 

“– Mas desenhar um rosto é uma coisa muito difícil; eu acho que ela não ia conseguir 

desenhar uma rosto.” 

Nós pensamos: 

 

C.O. Um educador não pode subestimar a capacidade de seus educandos tampouco pensar 

em expressão artística homogênea.  

 

No meio de nossa conversa, Lia que estava novamente desenhando com giz; 

aleatoriamente, tocou-nos e perguntou: 
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“ – Quem é que ta perto da Lia”. 

Nós nos apresentamos e explicamos a ela se que ficaríamos ali observando as aulas 

de arte. 

Lucas perguntou o que Lia estava desenhando, e ela respondeu “Boneco”. Ele 

perguntava se ela queria trocar de cor, entregava o giz de cera e ia dizendo as cores; 

porém, de repente, nos demos conta de que Lia estava pintando na cartolina com um lápis 

sem ponta. 

Grazi levantou e disse para Lia que sua boneca estava linda e depois saiu rindo. 

Lucas trocou o lápis de Lia.  

Lia riscava com o giz até criar uma camada grossa que sentia com o toque e 

cheirava. 

Lia foi para o recreio. 

Após o recreio, todos continuaram as atividades que estavam fazendo.  

Lia tocou-nos e foi deslizando sua mão pelo nosso cabelo. 

Leda disse: 

“ Como é comprido o cabelo dela, né, Lia?” 

Lia respondeu: 

“ – É bem grande”. 

Lia conseguia prestar atenção na conversa de todos da sala; de vez em quando 

perguntava sobre coisas que estavam conversando no outro canto da sala. Perguntava 

muitas coisas para Lucas. 

Perguntou o que era uma máquina de lavar, quem lavava roupa em sua casa, o que 

é um liquidificador e como se faz vitamina. 

Perguntamos a Lia se ela gosta de música e ela disse que sim. Então ela começou a 

batucar na caixa de giz de cera o som da fanfarra, tentando nos mostrar que toca na 

fanfarra. 

Leda disse que Lia toca na fanfarra e que na próxima aula de Artes era para trazer a 

gaita para nos mostrar como toca gaita. 

Lia ficou feliz e disse: 

“ – Ta bom.” 

Acabou a aula e combinamos de nos ver em quinze dias, devido ao feriado. 
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14 de fevereiro, 2008 
                                                                                         Tatiana dos Santos da Silveira 

                                                                            10h14m – 11h45m 
                                                                        Escola Primavera 

                                                                            3º conjunto de notas 
 

PRIMEIRA AULA DE ARTES DO ANO (o livro sobre os artistas)  
AULA NA SALA DA LIA 
 
 

A professora apresentou-se à turma e sugeriu que os alunos elaborassem um livro 

sobre um pintor estrangeiro famoso. Os alunos queixaram-se entre si, pois no ano anterior já 

haviam feito algo parecido, porém com artistas locais, com a mesma professora. 

 

C.O. Em conversas com a professora, a mesma já havia afirmado que todos os anos inicia 

com o mesmo trabalho, com todas as turmas, que é este trabalho dos livros que ela também 

teve que fazer na graduação. 

 

A professora sugeriu então que a turma formasse duplas com as crianças que 

estavam sentadas lado a lado para a realização do trabalho.  Lia fez dupla com Miguel. 

Cada dupla ganhou um caderno pequeno e o nome de um artista para pesquisar. A 

professora cumprimentou Lia e verificou se ela estava sentada em dupla, depois, distribuiu 

livros sobre os artistas para as duplas pedindo que pesquisassem sobre a vida e obra dos 

artistas. Lia e Miguel ganharam o livro do artista Cezzanne. 

 

C.O. A professora sentou-se na sua cadeira e mediou as pesquisas quando solicitada. Não 

apresentou mais nenhuma atitude de preocupação sobre o acompanhamento dos trabalhos 

de Lia e dos demais alunos. Quanto ao trabalho de Lia, parece confiar nas atitudes de 

cooperação dos amigos da menina.  

 

As crianças começaram a escrever o livro, Lia escrevia em Braile o que Miguel lia em 

voz alta e registrava para ela. 

  

C.O. Trabalhar com a história de artistas estrangeiros poderá ser conteúdo dos 

planejamentos da professora; no entanto, pergunto-me: Por que não deixou que os alunos 

escolhessem os artistas que quisessem pesquisar, ao invés de predeterminar os trabalhos? 

Considerando o fato de existir uma criança cega na turma, não poderiam ser exploradas as 

histórias dos artistas que também perderam a visão, visto que alguns artistas escolhidos pela 

professora eram impressionistas? Não seria esta uma possibilidade de sensibilizar a turma e 

propiciar inclusão por meio de conhecimento?    
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 21 de fevereiro, 2008 
                                                                                          Tatiana dos Santos da Silveira 

                                                                           10h14m – 11h45m 
                                                                        Escola Primavera 

                                                                            4º conjunto de notas 
 

 (O livro sobre os artistas )  
AULA NA SALA DA LIA 

 

 

Novamente entramos na sala, e os alunos receberam seus cadernos para a 

continuação da elaboração dos livros sobre os artistas. Os alunos novamente juntaram-se 

em duplas e registraram a vida do artista no caderno. 

Miguel continuou ditando sobre a vida do artista Cezzanne para Lia, que digitava em 

Braile. 

 
C.O. Percebi certo descontentamento dos alunos em repetir o trabalho realizado no ano 

anterior. 

 

Quando a professora era solicitada, levantava-se e atendia às solicitações dos 

alunos. 

Na segunda aula, os alunos foram para a sala de informática para pesquisarem 

sobre os artistas, selecionarem obras para montar slides com o mesmo conteúdo que 

haviam registrado no caderno. O aluno Miguel lia as informações no computador e 

transmitia para Lia oralmente, pois a versão do programa utilizada pela escola não possui 

mais o sistema DOSVOX31, sistema este em que Lia trabalhou no ano anterior. 

 

C.O. Esta foi a última aula observada de Lia; percebi que este ano, a professor conta com o 

trabalho da Professora de Apoio  para auxiliar Lia, e esta situação, pelo menos nestas aulas, 

pareceu-me um pouco cômoda, pois percebemos que a professora de artes não demonstrou 

nenhuma preocupação com a aluna; parecia que esta responsabilidade era da Professora de 

Apoio. 

 

                                                                    
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 O DOSVOX é um sistema computacional, baseado no uso intensivo de síntese de voz, 
desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que 
se destina a facilitar o acesso de deficientes visuais a microcomputadores. 
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                                                                        25 de março, 2008 
                                                                                         Tatiana dos Santos da Silveira 

                                                                            13h15m – 14h50m 
                                                                 Escola Verão 

                                                                            1º conjunto de notas 
 

 (A aula sobre texturas )  
AULA NA SALA DA LÉO 

 

 

Chegamos à escola por volta das 13h e nos dirigimos diretamente à diretoria a fim de 

solicitar a autorização do diretor da escola, que mostrou-se muito educado e disposto em 

autorizar a pesquisa. Conversamos também com a diretora adjunta que, além de autorizar 

nossa pesquisa, mostrou-se interessada e preocupada com a situação dos alunos com 

deficiência que estudam na escola. A diretora relatou, também, que o aluno Léo gosta muito 

de dança e que o mesmo participou de uma coreografia desenvolvida pelo professor de 

Educação Física, que ficou admirado com o desempenho do menino.  

Em seguida, após conversarmos, a diretora nos encaminhou até a turma de Léo, 

para nos apresentar a professora Luna, com quem já havíamos conversado por telefone. 

A professora Luna mostrou-se muito interessada em nosso trabalho, ofereceu-nos 

um ambiente muito aconchegante e acolhedor, além de mostrar preocupação com o menino 

Léo. 

C.O. Pela primeira vez, conseguimos nos sentir bem em campo de pesquisa. A escola Verão 

nos recepcionou com um ambiente acolhedor que a escola Primavera não conseguiu 

demonstrar. Agora, sim, acreditamos que obteremos êxito nas pesquisas... 

 

A professora Luna nos apresentou a turma e, desde o início, mostrou grande 

preocupação com o trabalho que seria desenvolvido; parecia que acabava de perceber o 

menino Léo em sala, como se fosse a pela primeira vez. 

A professora iniciou sua aula com a apresentação de um texto que falava sobre 

texturas; entregou um texto para cada aluno, para nós, mas não entregou o texto para Léo.  

O texto que foi entregue transcorria sobre a textura e trazia exemplos de figuras 

texturizadas. 

C.O. Percebemos já no início que a professora mostrava-se inquieta com a situação de Léo 

na sala, mas não apresentava nenhuma iniciativa para tentar fazer com que participasse da 

aula. O texto que foi entregue pela professora, poderia ser ditado para que Léo escrevesse 

em braile ou mandado para o CEVAP para transcrevê-lo, assim como os desenhos de 

texturas apresentados poderiam ser texturizados com tinta relevo ou barbante. Isto propiciaria 

um melhor entendimento do que vem a ser uma textura não somente para Leo, mas para 

todos os educandos.     
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Em seguida, a professora pediu que os educandos escolhessem uma das texturas 

que estavam nas imagens para desenhar em papel maior. Cada educando fez o seu 

desenho e texturizou com lápis mas, Léo não participou desta aula.  

A professora, a todo momento, perguntava-nos sobre o que fazer com Léo, como ele 

poderia participar e assim por diante. Parecia angustiada com a situação e parecia também 

acreditar que nosso trabalho a “ensinaria” como incluir Léo em sua aula. 

 

C.O. Não sabemos se a angústia da professora era realmente algo com o qual ela convivia ou 

se ela passou a angustiar-se quando explicamos nossa intenção de pesquisa. 

 

Enquanto os educandos produziam seus trabalhos, Léo ficava lendo um livro em 

braile, falava sozinho e brincava sozinho. Léo senta ao lado da janela e percebe tudo que 

acontece do lado de fora da sala. 

Também durante a produção dos alunos, nós realizamos a primeira entrevista com 

Léo e com a professora Luna. 

Após a entrevista de Luna, ela, a arte-educadora, comentou: 

“Eu tenho muita dificuldade, mas, eu já estou pensando de uma forma diferente 

depois de ter falado com você.” 

Ao ouvir a voz da professora, no gravador, Léo ria muito, achou divertido. Como Léo 

se interessou, perguntamos se ele queria ouvir a própria voz; assim, começamos a 

entrevista. 

Após a entrevista como prometido, oportunizamos que Leo ouvisse a própria voz; ele 

parecia envergonhado e ria muito. 

Despedimo-nos da turma e combinamos de voltar na próxima aula.  

 ´ 
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                                                                    08 de abril, 2008 
                                                                                          Tatiana dos Santos da Silveira 

                                                                             13h15m – 14h50m 
                                                                  Escola Verão 

                                                                              2º conjunto de notas 
 

(A aula sobre colagem )  
AULA NA SALA DE LÉO 
 

Chegamos à sala de Léo, e a professora, já foi propondo uma atividade sobre 

colagem. Ela mostrou os trabalhos dos alunos maiores e pediu que os alunos fizessem um 

novo trabalho, baseado no exposto.  O trabalho era um desenho preenchido com colagem 

de revista que lembrava um mosaico, contornado com tinta relevo. 

 
 
C.O. O trabalho apresentado pela professora apresentava texturas proporcionadas pela 
colagem e pela tinta relevo, no entanto a professora não mostrou o trabalho para o aluno Léo. 
Comentamos que ela poderia entregar o trabalho para o aluno Léo ver, então pela primeira 
vez, a professora entregou o trabalho na mão de Léo. 
 
 
Perguntamos para a professora se poderíamos mostrar o trabalho para Léo, e ela 

permitiu. Mostramos o trabalho para Léo, que tateou a textura proporcionada pela colagem 

de revista e tentou identificar formas geométricas no trabalho. 

 
  
C.O. Como já citado na entrevista, Léo sempre relaciona arte com formas 
geométricas, devido ao trabalho realizado com a professora no ano anterior. Parece 
que as formas geométricas foram o único trabalho realizado com Léo. 

 
 
Após Léo identificar formas no trabalho, sugerimos para a professora que ele fizesse 

o trabalho. 

A professora disse:  “Eu vou entregar as revistas, né?” 

Nós respondemos: “Por que não entregas papel para ele começar pelo desenho 

como os outros?” 

Professora: “É mesmo, né!”  

A professora pediu então que Léo retirasse a sua tela para desenho e entregou o 

papel para que desenhasse. 

Léo desenhou formas geométricas.   

 

C.O. A professora perecia insegura no momento de propor a atividade para Léo; 
ficou nervosa sem saber por onde começar. Por que será que a professora nem 
entrega o material nas mãos de Léo, quando entrega para todos os outros alunos? 
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Léo fez rapidamente o seu desenho, e nós nos oferecemos para auxiliá-lo. 

Entregamos as revistas para Léo recortar. Léo cortou pedaços de papel. 

 
C.O. A professora apresentou preocupação em entregar uma tesoura nas mãos de 
Léo. Léo utilizou a tesoura com nosso auxílio, não por ser perigoso, pois Léo 
conseguiu manusear a tesoura sem demonstrar perigo, mas devido ao modo como 
segurava a tesoura. Léo segurava a tesoura em pé e cortava o papel sempre em 
linha reta; nós o auxiliávamos virando o papel. 
 

Após recortar o papel, Léo começou a colar. Léo espalhou a cola com os dedos no 

meio de cada forma que desenhou e colou os papéis picados. Quando estava colando, Léo 

percebeu que seu pedaço de papel era maior que a forma que estava preenchendo; então 

cortou o papel em pedaços menores. 

Quando terminou seu trabalho, Léo puxou um livro que estava embaixo de sua 

carteira e começou a lê-lo. 

“Café com pão, café com pão”, Léo lia seu livro e conversava sozinho. 

Fizemos mais umas perguntas para Léo e para a professora, nos despedimos e 

fomos embora. 

Conversamos com a arte-educadora Luna sobre nossa proposta e pedimos se 

poderíamos olhar o planejamento da rede, pois nossa proposta não era interferir nas aulas, 

mas, sim, trabalhar algo dentro da realidade de planejamento da Rede Municipal de 

Blumenau. 

A professora nos apresentou o planejamento e conversamos sobre a proposta da 

rede. Perguntei se poderia trabalhar algo sobre a cultura catarinense já que a 4ª série 

estuda o estado, e ela respondeu que sim. 

  
  
  

 
 
 
. 
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  29 de abril, 2008 
                                                                                          Tatiana dos Santos da Silveira 

                                                                            13h15m – 14h50m 
                                                                 Escola Verão 

                                                                            3º conjunto de notas 
 

(As hipóteses sobre a cultura catarinense )  
AULA NA SALA DE LÉO 
 

Chegamos à sala de Léo, e a professora anunciou que nós iríamos desenvolver 

ações na sala com os alunos e explicou um pouco sobre o nosso trabalho junto a turma. 

 

C.P. Logo no início da aula, a professora nos relatou que, na aula anterior, quando não 
estávamos presentes, trabalhou as diferentes linhas utilizando a tela de desenho e a tinta 
relevo com o aluno Léo. Relatou, também, que fez isso, pois já está pensando no aluno de 
forma diferente; ele nos entregou o registro do que foi trabalhado para anexarmos ao nosso 
trabalho. 
 
 

Iniciamos a aula conversando com os alunos sobre a cultura catarinense. 

Perguntamos para os alunos se eles sabiam alguma coisa sobre as manifestações culturais 

do nosso estado. Os alunos relacionaram as manifestações com as lendas folclóricas e 

falaram apenas de boitatá, mula-sem-cabeça e saci-pererê. Léo falou dos bonecos 

folclóricos. 

Cada criança representou a manifestação cultural que lembrava em folhas de papel 

sulfite, em forma de desenho.   

 
C.P. No início da proposta, os alunos retiraram seus materiais para começar seus trabalhos, 
menos Léo. Léo mostrou-se indiferente, não retirou o material, manteve-se virado para a 
janela percebendo o barulho de fora. Quando questionamos e pedimos que retirasse seu 
material para realizar o trabalho, mostrou-se surpreso, pegou sua tela, recebeu sua folha e 
realizou o seu desenho.  

 
 
 Léo desenhou bonecos folclóricos e balões. Nos seus desenhos, percebemos a 

presença de figuras geométricas. 

Muitos alunos desenharam o saci-pererê, a mula-sem-cabeça e o boitatá. Uma 

criança desenhou o boi-de-mamão e chamou de boitatá. 

 
 

C.P. Percebemos que muitos alunos desta turma não desenvolveram o hábito de criar 
contextos para suas obras, tampouco pintar o fundo do trabalho se não for solicitado. 
Perguntaram-nos se não poderíamos deixá-los copiar de algum lugar. 

 
Léo terminou logo seu trabalho, enquanto muitos alunos reclamavam que não 

sabiam fazer. Léo já apresentava seu trabalho pronto. Enquanto aguardava os demais 
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alunos terminarem seus trabalhos, Léo percebia o movimento da rua. Quando nos 

aproximamos, escutamos falar sozinho: 

“Olhem que legal, o ônibus branco está aí fora, alguém vai passear. Que legal.” 

Perguntamos a Léo, como ele sabia que o ônibus era branco, e ele sorriu, dizendo: 

“Eu sei que é branco” 

Brincamos com Léo: “Nem é branco; este ônibus é preto”, e Leo respondeu: “Não é 

não, eu sei que é o ônibus branco”. 

Perguntamos para Léo se ele sabia o que era o branco. E ele não se manifestou, 

então falamos: “Sabia, Léo que esta camiseta que você está usando também é branca? 

Perguntamos também se ele sabia mais alguma coisa que era branco e ele novamente não 

respondeu, então relacionamos o branco ao algodão, devido a sua maciez, e Léo mostrou-

se interessado. Disse que na sua casa tem algodão, que é fofinho e que a mãe usa para 

passar no machucado. 

Enquanto desenvolvemos o trabalho, a arte-educadora Luna ficou sentada no fundo 

da sala avaliando trabalhos dos educandos e, quando achava necessário, intervinha no 

comportamento dos educandos. 

As crianças terminaram seus trabalhos, nos despedimos com o compromisso de 

voltarmos e fomos embora. 
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                                                                     13 de maio, 2008 
                                                                                          Tatiana dos Santos da Silveira 

                                                                            13h15m – 14h50m 
                                                                 Escola Verão 

                                                                            4º conjunto de notas 
 

(Brincadeira de Museu )  
AULA NA SALA DE LÉO 
 

Chegamos à sala de Léo, e os alunos já estavam todos esperando; a professora de 

Artes pediu  para olhar as obras-de-arte adaptadas. 

Conversamos com os alunos sobre museus. Perguntamos se algum aluno já havia 

visitado um museu de arte e apenas um dos alunos da sala, um menino que veio de outra 

cidade, sabia o que era um museu de arte. Após explicarmos para a turma o que é um 

museu de arte, propomos brincar de museu, para que os alunos pudessem ter a 

oportunidade de visualizar as imagens das obras-de-arte do artista Semy Braga. Este artista 

retrata cultura catarinense e escolhemos para esta vivência as obras sobre o boi- de-

mamão. 

  De três em três, os alunos aproximaram-se das imagens das obras de Semy Braga, 

visualizaram as obras e realizaram a leitura da obra-de-arte. 

Léo aproximou-se da obra e tateou-a. Na primeira imagem, Léo perguntou-nos se 

era o boi-de-mamão. Nós respondemos que sim; ele sorriu, cheirou a imagem e continuou 

tateando. 

Liane, uma aluna, quando estava também tateando as obras, olhou-nos e disse:  

“Essas obras estão em braile para o Léo ver?” 

E nós respondemos: 

“Nessas obras nós utilizamos diferentes materiais para propiciar texturas e relevos, 

para que não apenas o Léo, mas toda a turma possa tocar a obra.” 

Léo tateou todas as imagens, mas o personagem de que mais gostou foi o cavalo 

com o cavaleiro. 

 
C.P. Léo pareceu muito feliz, ao tatear o personagem do cavalo e cavaleiro, sorriu e pediu 
que no próximo trabalho, que já havíamos comentado o que seria, pudesse ganhar este 
personagem. 

 
 

Durante a brincadeira do museu, os alunos foram realizando diferentes leituras das 

obras do artista Semy Braga. Alguns alunos relacionaram a imagem do boi de Semy Braga, 

à maldade; outros estranharam o efeito de noite meio sombria de algumas obras. 

Após a leitura, os alunos escolheram um personagem, e nós brincamos de “quadro 

vivo”. Cada aluno escolheu um tecido e se colocou no lugar do personagem escolhido. Na 
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posição dos personagens, os alunos tentaram montar o “quadro vivo” para poderem ser 

fotografados. 

Léo escolheu novamente o personagem do cavalo e posicionou-se junto com suas 

amigas para montar o quadro. 

 
C.P. Os alunos se divertiram com a brincadeira, porém a turma mostrou-se muito agitada com 
a possibilidade de brincar com tecidos e fotografar. Parecia tudo muito novo para a turma. 
Alguns alunos ficavam até enciumados por esperar a vez, com medo de serem esquecidos. 
Nós procuramos desenvolver todos os trabalhos com toda a turma. 
 
Após brincarmos de “quadro vivo”, cada criança ganhou uma cópia do personagem 

escolhido para criar uma intervenção da obra-de-arte. 

Os alunos deveriam criar um novo contexto para o personagem de Semy Braga. 

 
C.P. Muitos alunos novamente queixaram-se dizendo não saber fazer o trabalho. Quando 
fizeram, fizeram de maneira rápida, sem muitas criações que foram além do trabalho do 
artista. 

 
 

O educando Léo escolheu o personagem do cavalo e cavaleiro; então pegamos a 

cópia e, rapidamente, em  sala, texturizamos o papel com lixa para, então, entregar para o 

aluno Léo, para que pudesse realizar seu trabalho em sua tela de desenho.   

Novamente Léo terminou logo o seu trabalho e começou a conversar sozinho. Falava 

da bernúncia e do boi-de-mamão, como também o nome dos alunos que estavam mais 

agitados na sala. 

A professora mostrou-se muito interessada pelas obras e pelas propostas de 

trabalho; comentou, inclusive, que ela mesma não conhecia a história do boi-de-mamão. 

A professora levantou-se enquanto alguns alunos ainda terminavam seus trabalhos 

para nos entregar e tentou acalmar a turma. Ela então chamou a atenção de alguns alunos: 

“Rafael, senta, Vinícius, senta” e Léo falou, baixo: 

“Liane, senta”. A professora continuou: 

“Liane, senta” e Léo comentou novamente:  

“Visse, professora, eu já tinha falado que era para mandar a Liane sentar”. Em 

seguida, Léo rio muito. 

 
C.P. Percebemos que Léo muitas vezes fala sozinho sobre situações que acontecem em sala 
de aula. O menino sabia que sua amiga estava em pé, como também sabia que a professora 
chamaria sua atenção. 

 
Os alunos terminaram os trabalhos, nos entregaram e nós nos despedimos da turma. 
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20 de maio, 2008 
                                                                                          Tatiana dos Santos da Silveira 

                                                                           13h15m – 14h50m 
                                                                 Escola Verão 

                                                                             5º conjunto de notas 
 

(A história do boi-de-mamão )  
AULA NA SALA DE LÉO 
 

Chegamos à sala de Léo e começamos a conversar com os alunos sobre as 

diferentes representações artísticas, pois pretendíamos apresentar diferentes linguagens 

visuais, como a imagem da obra-de-arte, a literatura e o artesanato local. 

Propomos para a turma duas aulas de histórias. Começamos, então, a ler a história 

do boi-de-mamão; apresentamos para os alunos o livro de literatura e cópias das ilustrações 

adaptadas com tinta relevo. 

Os alunos visualizaram o livro e as ilustrações adaptadas com tinta relevo. Todos os 

alunos tiveram a oportunidade de visualizar as obras e ouvir a história do boi-de- mamão. 

 
C.O. Durante a história, percebemos muita atenção dos alunos, por tratar-se de algo 
diferenciado. Léo prestava atenção na história, sentia os personagens da ilustração e ria 
muito. 
Percebemos esta característica em Léo: ele sorri muito durante as aulas; parece transmitir 
grande prazer em estar ali.  

 
  

Quando terminamos de ler a história, passamos, então, para o segundo momento da 

aula: a história do boi-de-mamão cantada. 

Colocamos o CD-Rom do Grupo Folclórico e pedimos que os alunos ouvissem, a fim 

de identificarem os personagens da história. 

No início os alunos acharam as músicas muito engaçadas, riam e comparavam os 

personagens. 

 
C.P. A professora contou que ela também não conhecia a história do boi-de-mamão e que em 
casa foi conversar com o marido e pedir que lhe contasse um pouco, pois ela não nasceu 
aqui em Blumenau. Contou que ficou muito interessada e que seu marido lhe disse que esta 
tradição sempre acontecia nas festas juninas, mas que, infelizmente, está morrendo. Ficamos 
contentes por estarmos tratando de uma cultura já um pouco esquecida e relembrada através 
das aulas, porém nos questionamos sobre os conteúdos propostos nas aulas de artes. 
Acreditamos que seria fundamental para o arte-educador conhecer sobre a cultura da região 
e do contexto onde estão inseridos os seus alunos. 

 
 

Após ouvirem a história e entenderem quais são as características e os papéis dos 

personagens no contexto da história do boi-de-mamão, pedimos que cada aluno registrasse 

o personagem que mais lhe agradou. 
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Muitos alunos reclamaram que não conseguiam desenhar. Como a turma estava um 

pouco tumultuada, a professora se ofereceu para entregar as folhas de ofício para os alunos 

desenharem, porém não entregou para o aluno Léo. 

 
C.P. Diante do ocorrido nos perguntamos: Por que a professora não entregou o material 
também para o aluno Léo, se ele participou de todas as atividades que propomos desde o 
início das nossas vivências em sala de aula? Não questionamos a professora no momento. 
Pois pretendemos questioná-la no final das vivências, quando perguntaremos se o trabalho 
desenvolvido contribuiu para o entendimento da inclusão em arte. 

 
  

 
Entregamos o papel para Léo, que logo pegou sua tela e começou a desenhar seu 

personagem. Alguns alunos ainda pediam o livro para copiar o personagem enquanto outros 

já estavam desenhando. 

Léo desenhou uma bernúncia e terminou rapidamente. Alguns alunos olharam o 

desenho de Léo e falaram admirados. 

“Olha, professora, o Léo desenhou a bernúncia”. 

A professora admirada exclamou: 

“Vejam só, o Léo já fez o dele e vocês ainda estão dizendo que não conseguem.” 

 
C.P. Percebemos na admiração e no comentário da professora, que ela mesma subestima a 
capacidade do aluno Léo. 
Assim como percebemos, também, que a turma está muito ligada a cópias de desenhos; os 
alunos apresentaram dificuldades em criar seus personagens. 

 
 

Os alunos terminaram seus trabalhos, nos entregaram, nós nos despedimos e 

combinamos de trabalhar com argila na próxima aula. 
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  27 de maio, 2008 
                                                                                          Tatiana dos Santos da Silveira 

                                                                           13h15m – 14h50m 
                                                                 Escola Verão 

                                                                             6º conjunto de notas 
 

(Artesanato local: boi-de-mamão )  
AULA NA SALA DE LÉO 
 

Chegamos à escola, e os alunos já se mostravam ansiosos para trabalharem com 
argila.  

Primeiramente explicamos o que é artesanato local e mostramos peças de argila dos 
personagens do boi-de-mamão.  

Levamos para a escola peças do artesanato da ilha de Florianópolis, colocamos 
sobre uma carteira e convidamos todos os alunos para visualizarem as peças. 

Léo tateou as peças em argila e identificou os personagens. 
 
C.P. Percebemos que os alunos e também a professora ficaram impressionados com as 
peças de cerâmica; comentaram que nunca tinham visto este tipo de artesanato. 

 
 

Todas as crianças visualizaram as peças de cerâmica. Após visualizarem o 

artesanato, os alunos foram orientados para trabalharem com argila. Cada aluno deveria 

modelar um personagem; no entanto, toda a turma apresentou grande dificuldade em 

modelar a argila e em dar forma ao personagem.  

O aluno Léo começou a amassar a argila e a fazer bolinhas. Em princípio, Léo tentou 

modelar um urso. Modelou duas bolas maiores, uma sobre a outra, representando corpo e 

cabeça e quatro bolas menores, representando patas. Porém, Léo, de repente, amassou 

todo o seu trabalho e disse que iria fazer um boi. 

Todos os alunos pediram auxílio para modelar seus personagens. Tanto nós como a 

professora precisamos auxiliar os alunos. Assim como os demais alunos, Léo também foi 

auxiliado para fazer o seu boi-de-mamão.  

 
 
C.P. Percebemos que a turma manifesta grande dificuldades para modelar argila. Precisamos 
auxiliar os alunos e muitas vezes modelar a argila para eles. As crianças simplesmente 
mostravam-se nervosas por não conseguirem dar a forma à argila. O aluno Léo modelou seu 
boi com o nosso auxílio e apresentou certa calma e segurança em modelar seu boneco. O 
menino pareceu confiante quando nos aproximamos e oferecemos ajuda para auxiliá-lo. 
 

No final da aula, percebemos que os alunos e os professores não estavam 

acostumados com aulas que bagunçassem mais a sala. Os alunos organizaram a sala, 

porém a professora regente da sala manifestou espanto quando percebeu que havíamos 

trabalhado com argila. Pedimos um tempo para limpar a sala, porém a professora nos disse 

que não era necessário, pois ela mesma organizava. 
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Despedimo-nos da turma e combinamos de voltar para terminar o trabalho assim que 

as peças fossem queimadas, o que provavelmente levaria de uma a duas semanas, pois, 

para levar a argila ao forno, ela deve ficar um tempo secando. 
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                                                                       17 de junho, 2008 
                                                                                          Tatiana dos Santos da Silveira 

                                                                           13h15m – 14h50m 
                                                                 Escola Verão 

                                                                             7º conjunto de notas 
 

(O boi de Semy Braga )  
AULA NA SALA DE LÉO 
 

Chegamos à escola, e os alunos logo foram perguntando se as peças de cerâmica já 

haviam sido queimadas. Informamos os alunos que o processo de queima de cerâmica 

demora um pouco e assim que as peças estivessem prontas levaríamos para terminarem. 

Conversamos com a turma sobre as obras de Semy Braga e propomos um trabalho 

de intervenção com a imagem das obras. 

A proposta era intervir na imagem em preto e branco, com colagem de papel 

colorido. 

Primeiramente os educandos escolheram a imagem de uma obra de Semy Braga e 

ganharam uma cópia em preto e branco. 

Leo escolheu a imagem do boi; então criamos relevo em volta da imagem do boi, por 

meio de perfurações feitas com a agulha do compasso improvisado. As perfurações feitas 

com agulha criam um relevo que possibilita a visualização da imagem por meio do tato. 

Um amigo, Chico, se prontificou em auxiliar Léo na visualização da imagem. 

Em princípio, a arte-educadora Luna mostrou-se preocupada com Léo, com o 

manuseio da tesoura; porém conversamos e deixei com que Léo cortasse seu papel, para 

realizar o seu trabalho. 

 
 
C.P. Percebemos uma grande dificuldade de manuseio da tesoura. Léo precisou de 
ajuda e relatou que nunca cortava com a tesoura. Perguntamos se ele não utilizava a 
tesoura no CEVAP, e Léo disse que não.   

 
 

Seguramos o papel colorido para Léo cortar. Perguntávamos que cor ele queria e 

então entregávamos para ele. Léo escolheu as cores vermelho, amarelo, verde e preto. 

Léo visualizava as formas do boi de Semy Braga por meio dos relevos 

proporcionados pelas perfurações no papel com alfinete. 

A cada cor de papel que cortava, Léo ia nos falando que parte do boi gostaria de 

preencher com determinada cor. 

Todas as crianças realizaram o trabalho, algumas marcaram o contorno e recortaram 

o papel conforme os traços do desenho; outras picotaram o papel e trabalharam com 

colagens diferenciadas, estilo mosaico. 
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No momento de colar os papéis, Léo primeiramente cheirou sua cola; em seguida, 

procurou identificar com a ponta dos dedos os espaços a serem preenchidos, espalhou a 

cola e colou os pedaços de papel. 

 
C.P. Percebemos que Léo demonstrou prazer em realizar o trabalho, assim como os demais 
educandos pareciam não mais estranhar o fato de o educando Léo participar das aulas. 
 
 

A arte-educadora Luna nos relatou que, na última aula, em que não estávamos 

realizou um trabalho de dobradura com os educandos e que Léo havia feito seu trabalho. 

Quando visualizamos o trabalho de Léo, perguntamos para a arte-educadora se Léo havia 

feito o trabalho sozinho, e ela respondeu que precisou ajudá-lo, pois fazer uma dobradura é 

bem difícil.  

Terminamos os trabalhos e combinamos nos ver na próxima aula. 
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                                                                       08 de Julho, 2008 
                                                                                          Tatiana dos Santos da Silveira 

                                                                           13h15m – 14h50m 
                                                                 Escola Verão 

                                                                             8º conjunto de notas 
 

(As peças de cerâmica)  
AULA NA SALA DE LÉO 

                                           
 

Chegamos à sala de Léo e logo fomos entregando as peças de cerâmica que haviam 

sido queimadas.  

Alguns educandos não identificaram suas peças, pois, na queima, algumas peças 

quebraram e precisavam ser coladas. 

Alguns educandos não quiseram suas peças por estarem quebradas e pediram para 

pintar as peças de materiais recicláveis para confeccionarmos fantoches. 

Cada criança pintou sua peça de cerâmica, e a arte-educadora Luna, mais uma vez, 

interagiu com a turma observando os trabalhos realizados. 

Léo começou a pintar sua peça, e a arte-educadora pareceu um pouco espantada 

com a idéia de Léo trabalhar com tinta. 

Falamos as cores para o educando Léo, e ele escolheu a cor laranja para pintar o 

seu boi-de-mamão. Léo pintava com a tinta e sentia com a ponta dos dedos os espaços 

onde pintava. 

Léo pintou toda sua peça de cerâmica. 
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                                                                      12 de Agosto, 2008 
                                                                                          Tatiana dos Santos da Silveira 

                                                                           13h15m – 14h50m 
                                                                 Escola Verão 

                                                                             9º conjunto de notas 
 

(O boi de Semy Braga, trabalho em grupo )  
AULA NA SALA DE LÉO 
 

 

Chegamos à escola e logo fomos conversando com os educandos, pois ficamos 

várias semanas sem nos ver, já que os professores tiveram formação e conselho de classe 

nos dias de aulas de Artes e, em uma das aulas, nós não pudemos comparecer. 

Ficamos felizes, pois percebemos que os educandos lembravam de todos os 

trabalhos realizados. 

Conversamos com a arte-educadora sobre o trabalho que realizaríamos. 

Comentamos que iríamos propor um trabalho em grupo e que pretendíamos observar o 

comportamento dos educandos. 

Propomos um trabalho de intervenção, parecido com o da última aula, porém esta 

intervenção seria realizada com colagem de tecidos, lantejoulas e miçangas e seria em 

grupo. 

Percebemos que, ao propor o trabalho em grupo, a turma se alvoroçou; vários 

grupos se formaram e, infelizmente, Léo e mais duas amigas foram esquecidos. Léo não 

demonstrou reação; pareceu esperar para ver o que acontecia. Já Leda, uma educanda 

nova na escola, e Suelen, uma educanda muito quietinha que quase não conversa com os 

amigos, pareciam  incomodadas com a situação.  

Diante do ocorrido, perguntei para os educandos se todos já tinham grupos e muitos 

responderam que sim; esperei para ver a reação, e Liane lembrou de Léo.  

Lembrei que não era apenas Léo que não tinha grupo, mas Suelen e Leda também e 

que não importava quem eram os educandos que haviam sido esquecidos pelos amigos da 

turma, mas o fato de não perceberem todos os amigos dentro de uma mesma turma, que 

perceber as pessoas e não excluí-las é uma postura de respeito. 

Tiago disse que Léo poderia entrar em seu grupo, mas que as meninas não 

poderiam; então respondi que não, que os três educandos formariam um grupo e que cada 

um seria o parceiro do outro. 

Os três educandos formaram seu grupo e logo se organizaram e começaram a 

trabalhar. 

Para este grupo, nós texturizamos os contornos do boi de Semy Braga para 

visualização por meio do tato. 
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As meninas dividiram as tarefas e auxiliaram Leo quando ele necessitava. Léo foi 

colando os tecidos de forma organizada e rápida, pois, enquanto alguns grupos ainda 

estavam tentando se organizar, o trabalho deste grupo já estava quase pronto. 

Percebemos que alguns grupos da turma não conseguiam se entender e se 

organizar para iniciar o trabalho, pois precisaram da intervenção das arte-educadoras. Já o 

grupo de Leda, Suelen e Léo dividiu suas tarefas, e auxiliavam uns aos outros, produziam 

seu trabalho, mas conversavam pouco entre si. 

Os educandos ficaram encantados com os materiais diversificados, com a lantejoula, 

as miçangas e a cola brilho. Muitos educandos iam colocando materiais em abundância 

apenas pelo prazer de utilizá-los. 

Todos os grupos conseguiram concluir seus trabalhos, e o grupo que primeiro 

apresentou seu trabalho pronto foi o grupo de Léo. 

Terminamos os trabalhos e combinamos brincar com fantoches no próximo encontro.  
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                                                                          28 de Outubro, 2008 
                                                                                          Tatiana dos Santos da Silveira 

                                                                          13h15m – 14h50m 
                                                                 Escola Verão 

                                                                             10 º conjunto de notas 
 

(Brincando de boi-de-mamão )  
ÚLTIMA AULA NA SALA DE LÉO 

 

 

Chegamos à sala de Léo, e os educandos já estavam ansiosos, pois já fazia um 

tempo que não nos víamos, pois, nos últimos dois meses, aconteceram imprevistos nas 

terças-feiras, como conselho de classe, reunião de professores e falta da professora Luna. 

Conseguimos, então, conciliar as datas para o empréstimo dos fantoches apenas em 

outubro. 

Quando chegamos, os educandos já nos perguntaram sobre a caixa que estávamos 

carregando. A arte-educadora Luna ficou encantada com os fantoches e nos mostrou 

trabalhos de formas geométricas que havia feito na aula anterior com o educando Léo. 

 
C.P. Se por um lado ficamos contentes pelo esforço da arte-educadora em tentar adaptar o 
material proporcionando a participação de Léo, por outro, lamentamos o fato de a arte-
educadora estar trabalhando novamente as formas geométricas. 
 

Após a apresentação do trabalho de Léo, mostramos para os educandos os 

fantoches do boi-de-mamão e explicamos que aquela seria nossa última aula. 

As crianças ficaram encantadas e simplesmente “brincaram” com os fantoches. 

Léo brincou e visualizou os fantoches, tentando relacionar os personagens aos 

nomes que havia aprendido. 

Após brincarem com os fantoches, convidamos os educandos para refletirem sobre 

os personagens que haviam conhecido, sobre a história do boi-de-mamão. 

Percebemos que o trabalho foi significativo, pois os educandos da turma, inclusive 

Léo, lembravam da história e dos personagens. Convidamos, então, os educandos para 

registrarem pela última vez o personagem de que mais gostaram.  

Léo desenhou em sua tela para desenho o boi-de-mamão. 

Após desenhar o boi-de-mamão e participar da atividade, convidamos Léo e a arte-

educadora Luna, para uma última entrevista. Nossa entrevista teve como objetivo constatar, 

por meio do depoimento de Léo e Luna, a participação do educando nas aulas. 
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ENTREVISTA FINAL COM A ARTE-EDUCADORA LUNA -28/10/2008 

 
 
PESQUISADORA: Eu preciso que você me fale sobre o trabalho que eu fiz, sobre a 
minha proposta, porque você pensava de uma forma, e eu queria saber se mudou 
alguma coisa na tua forma de pensar e o que mudou. 
 
LUNA: Ai! Mudou bastante; só o jeito de estar lidando com a obra-de-arte, de como 
ta podendo, é, fazer texturas né, com o compasso, com a lixa, com outras coisas ali, 
com fio, é trabalhar mais a textura pra ele poder sentir, mudou bastante. Começou a 
abrir um pouco mais, dar mais idéias assim, mudou bastante. 
 
PESQUISADORA: Que bom!   
Teve uma vez que aconteceu uma coisa que eu deixei para perguntar no final da 
pesquisa. 
Uma vez que você foi me ajudar a entregar as folhas para os alunos, você não 
entregou para ele. 
 
LUNA: Ai, meu Deus. (Risos) 
 
PESQUISADORA. Eu queria saber se você percebeu, e por que  aconteceu isto. 
 
LUNA: Não percebi. Assim, que trabalho que era? 
 
PESQUISADORA. Era um desenho que eles iam fazer, e você distribuiu as folhas 
para mim. 
 
LUNA: Foi no começo? 
 
PESQUISADORA: Foi na terceira ou quarta vez que eu vim, e você passou por ele. 
 
LUNA: É, por que o costume é sempre que pra ele tem que estar sempre, é alguma 
coisa diferenciada, porque não entra na cabeça que ele pode fazer também, sabe. 
(risos) 
 
PESQUISADORA: Mas, agora, você já me mostrou que, na última aula que eu não 
vim, você trabalhou com ele. 
 
LUNA: É, agora eu já trabalhei com eles, as formas geométricas, as abstratas, aí eu 
fiz pra ele, eu ditei o texto, eu  fiz o desenho com compasso pra ele saber como era 
a forma.. 
 
PESQUISADORA: Sinal de que as mudanças acontecem, mas em uma constante 
construção. 
 
LUNA: É (risos). 
 
PESQUISADORA: Muito obrigada, Luna.  
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ENTREVISTA FINAL COM LÉO -28/10/2008 

 

PESQUISADORA: Léo, eu gostaria que você falasse pra mim, depois que eu comecei a vir 

aqui trabalhar um pouquinho de Ates contigo, o que você aprendeu de Artes? 

 

LÉO: Sobre o folclore. 

 

PESQUISADORA: O que do folclore? 

 

LÉO: É sobre as lendas também, é o boi-de-mamão, a bernúncia, a Maricota. 

 

PESQUISADORA: E os personagens, você viu de que forma? 

 

LÉO: É, vendo com as mãos. 

 

PESQUISADORA: Hoje eu trouxe fantoches. O que mais que eu trouxe de diferente que 

você lembra? 

 

LÉO: Os cabelos. 

 

PESQUISADORA: E nas outras aulas, o que eu trouxe de diferente pra gente trabalhar 

aqui? 

 

LÉO: Lantejoula, obra-de-arte de colar no quadro. 

 

PESQUISADORA: Como vocês visualizaram, como vocês viram estas obras. 

 

LÉO: Com a mão. 

 

PESQUISADORA: O que mais que eu trouxe que você lembra? 

 

LÉO: Tecidos, barro. 

 

PESQUISADORA: Então você aprendeu sobre o boi-de-mamão? 

 

LÉO: Sim. 

PESQUISADORA: Gostaste? 
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LÉO: Sim. 

 

PESQUISADORA: Participaste das aulas? 

 

LÉO: Sim. 

 

PESQUISADORA: Muito obrigada, Léo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


