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Apresentação 

 

A pesquisa intitulada “Formação do Professor de Arte: uma 

construção permanente ”, foi desenvolvida por docentes do Departamento de 

Arte Visual da Universidade Estadual de Londrina (UEL), em parceria com o 

Instituto Arte na Escola. Este Projeto teve como objetivo investigar o processo 

de formação do professor de Arte que atua nas escolas estaduais de Londrina, 

região norte do estado do Paraná, tornando-as objeto de análise e discussão.  

Para a coleta de dados foram utilizadas as respostas obtidas com um 

roteiro de perguntas aos professores de arte que atuam da 5ª série do ensino 

fundamental até o 3º ano do ensino médio. Dos cerca de 200 questionários 

entregues nas 54 escolas públicas estaduais da cidade, retornaram 

respondidos 47.  

Os questionários contêm informações sobre as demandas relativas ao 

processo de formação continuada, as posturas didático-pedagógicas, as 

concepções de arte, educação e inclusão que embasam o trabalho do 

professor de Arte das Instituições públicas de ensino.  Verificou-se que a 

formação inicial específica dos profissionais da área é superficial no que diz 

respeito à compreensão sobre as relações entre educação, política e arte; bem 

como o despreparo para o trabalho com a inclusão.  

As ambiguidades presentes nas respostas sobre as concepções de 

educação, arte, política e inclusão permitiram identificar os possíveis 

mecanismos de intervenção em relação ao exercício docente. A aproximação 

entre escola e universidade possibilita a relação entre a teoria e a prática e, a 

troca de experiências entre professores, necessárias ao processo de ensino-

aprendizagem.   

A utilização de um instrumento para o diagnóstico da formação inicial e 

continuada dos professores da educação básica estadual de Londrina foi um 

questionário com trinta questões ligadas à formação e atuação docente. Vale 

esclarecer que as questões de 1 a 7 dizem respeito a referencias pessoais 

(segue anexo um modelo do questionário na íntegra).  

Objetivando a visualização das respostas dadas pelos professores 

apresentaremos as questões tabuladas, fundamentadas teoricamente e 

analisadas. 



 
Questão 8. Participa de cursos de formação continuada ou grupos de estudo dentro 
ou fora da escola? 
 

 
 
 
Quais? 

 
 



Questão 9. Se respondeu que participa de ações de formação continuada oferecida 
pelo Projeto Arte na Escola da UEL, essa participação trouxe contribuições ou 
mudanças em sua prática docente?  

 
 

 
 
 
Quais? 

 
 



A respeito da formação continuada, 83% dos entrevistados responderam 

que as ações do projeto Rede Arte na Escola da UEL trouxeram contribuições 

à sua prática docente. As ações de formação continuada deste projeto são 

organizadas na forma de cursos, eventos e grupos de estudos. Os cursos são 

elaborados a partir de demandas levantadas junto aos professores. Quanto aos 

grupos de estudos, constituem-se, em nossa avaliação, em espaço privilegiado 

para a formação continuada e, principalmente, para a formação do professor 

reflexivo.  

A pesquisa revela que as trocas de experiências e discussões são as 

principais contribuições. A relevância destes encontros está no fato de os 

professores poderem refletir em grupo sobre seus acertos e erros, as trocas de 

experiências possibilitam compartilhar o pensado, o esperado e o vivido 

visando a transformação de sua prática docente. Com isso, o professor pode 

realizar o que Perrenoud (1997) chama de releitura da experiência. Esta ação, 

ainda que em grande parte das vezes, conduza a uma confirmação da prática, 

pode ser fator de mudança, de reorganização de esquemas, de ideias e, 

incentivadora de novas leituras, pesquisas e desafios. Nessa perspectiva o 

professor se torna um pesquisador, um investigador de seu próprio trabalho. 

Para Schönn (1995, p. 83) é fundamental pensar em uma formação de 

professores que os tornem mais capazes de refletir na e sobre a sua prática. A 

esse respeito, diz “após a aula o professor pode pensar no que aconteceu, no 

que observou, no significado que lhe deu e na eventual adopção de outros 

sentidos”. Assim, desenvolver habilidades de pesquisar a própria prática, 

confrontá-las com as produções teóricas redimensionando tanto a prática em si 

quanto a teoria, num movimento dialógico e contínuo, no qual se dá a prática 

profissional, parece ser a tônica para uma formação profissional consciente. 

Para inúmeros autores, a formação profissional dos professores não 

deve estar desvinculada do contexto de atuação, da vida dos sujeitos em 

formação e dos saberes necessários ao exercício da profissão. 

Essa complexa experiência cotidiana trazida pelos professores para a 

Universidade por meio dos grupos de estudos, tem contribuído 

significativamente com os alunos da graduação, uma vez que a formação 

acadêmica não dá conta da variedade e complexidade de situações e desafios 

que a prática pedagógica impõe. 



Não existe um conhecimento profissional para cada caso-problema; o 

professor atua refletindo na ação, experimentando, corrigindo e inventando. O 

trabalho em sala de aula, diz Bourdieu, requer  

um sistema de disposições duradouras e transponíveis que, 
integrando todas as experiências passadas, funciona, em cada 
momento, como uma matriz de percepções, de apreciações e 
de acções, e torna possível a concretização de tarefas 
infinitamente diferenciadas, graças às transferências 
analógicas de esquemas que permitem resolver os problemas 
da mesma natureza. (Bourdieu apud PERRENOUD, 1997, p. 
39). 

 

Esse pensamento prático do professor é fundamental para a 

compreensão dos processos de ensino-aprendizagem, e nesse sentido pode 

trazer significativas contribuições ao curso de formação de professores, como é 

o nosso caso.   

Ao cruzar as respostas obtidas nesta parte da pesquisa observamos que 

a maior parte dos professores que participam das ações do Pólo declarou 

frequentar museus, galerias e outros espaços de arte, bem como levar os 

alunos a esses espaços, sempre que possível.  

 
Questão 10. Você conhece os materiais educativos do Projeto Arte na Escola 
(DVDteca Arte na Escola, Pasta Arte br e site Arte na escola)? 
 

 
 
   



Questão 11.  Se respondeu que conhece, você utiliza algum em sala de aula? 
 

 
 
 
*OBS.: um indivíduo que afirmou conhecer não respondeu esta questão. 
 
 
Qual? 

 
 
 

 Os dados revelam que um número significativo de professores 

conhecem e utilizam os materiais educativos do Arte na Escola, principalmente 

a DVDteca. É interessante destacar que, dos 16 professores entrevistados, 7 

afirmaram não sentir dificuldades para trabalhar com algum período ou 



conteúdo da História da Arte (questão nº 18). E dentre os que afirmaram  

encontrar alguma dificuldade, apenas dois apontaram para a Arte 

contemporânea. Esse resultado demonstra a importância do material educativo 

do Arte na escola, uma vez que vem sanar uma dificuldade apontada por 14 

dos entrevistados (quase 30%), que é a de trabalhar com a Arte 

Contemporânea. 

 
Questão 12. Como você entende a relação entre educação, política e arte? 

Obs: Dados INDEPENDENTES, ou seja, a soma de todas as barras não é igual a 100%. 
 



 
 



Questão 13. Qual o papel da arte no ensino e na formação do ser humano? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A questão 12 mostra que 39% entendem a relação entre educação, 

política e arte, entretanto, verifica-se a falta de politização dos professores. Já 

22% acreditam ser uma relação que promove um cidadão consciente, crítico e 

ativo. Para estes a arte é a mais importante das três, pois retrata os fatos. A 

não valorização da arte educação é apontada por 18% e 10% não 

responderam a questão.  

Em relação à questão 13 percebe-se que são atribuídas uma 

diversidade de papéis à Arte no que tange ao ensino e à formação do ser 

humano. Verifica-se assim que a arte influencia e é influenciada pela sociedade 

e por isso existe uma reação quase automática no processo de compreensão e 

assimilação destes conceitos. Curiosamente 27% dos professores citam que a 

arte aumenta o senso crítico; 25% responderam que aumenta a visão de 

Obs.: Os dados deste gráfico são independentes, ou seja, a soma de todas as barras não é igual a 100%. 
 



mundo; 14% que ajuda a conhecer sua própria história e 12% entendem que a 

arte promove a reflexão. Ao compararmos esta com a questão 12 percebemos 

incoerência, pois as mesmas pessoas que não quiseram ou não souberam 

argumentar sobre a relação política, arte e educação, responderam a 

questão13.  As respostas demonstram uma divergência entre o alguns 

professores pensam e o que se pensa contemporaneamente sobre a Arte e 

seu papel na formação do ser humano. Talvez, algumas respostas tornaram-se 

equivocadas e distantes do que preconizam teóricos da arte e educação atual, 

visto que, alguns professores assumiram uma tendência a simplificar suas 

respostas. Algumas hipóteses podem justificar estas ideias altamente objetivas: 

não terem tido tempo suficiente para responder; respostas estereotipadas, ou 

porque não compreenderam a complexidade dos questionamentos; ou, talvez, 

porque realmente as respostas expressam o que pensam da Arte.   

 

Questão 14. O que você entende por inclusão? 

Antes de analisarmos as questões referentes à inclusão discorreremos 

sobre o perfil e formação do professor de Arte de Londrina e o desafio da 

educação inclusiva. 

O eixo inclusão foi acrescido ao questionário a partir da relação entre 

arte, educação e inclusão. O direito de todos à educação evidentemente 

demandam ações e políticas públicas que objetivem torná-lo efetivo. Contudo, 

a política de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais e a 

efetivação do direito à educação vão além das boas intenções, especialmente 

quando os modelos educativos disponibilizados são os mesmos, concebidos a 

partir de uma perspectiva de homogeneização e de idealização de um tipo de 

aluno, despreparados para acolher a diversidade e a diferença. Certamente 

trata-se de questão complexa que passa por questões essenciais do campo 

educacional como a formação do professor, profissionalização, currículo, 

metodologias e prática docente. 

Abordaremos a questão a partir de um aspecto em particular: refletir 

sobre a Formação e a prática pedagógica do professor na escola inclusiva, 

aquela que recebe, acolhe e insere pessoas, independentemente de suas 



condições físicas, cognitivas, sensoriais, origem socioeconômica, raça ou 

religião. Assim como os professores de outras disciplinas, o professor de arte 

se vê diante da necessidade de se desfazer de esquemas tradicionais para 

enxergar e conviver com a diversidade, a diferença, a heterogeneidade, onde 

reside a riqueza da humanidade. Contudo, ousamos acreditar que a arte pode 

lhes proporcionar oportunidades únicas e efetivas de vencer estereótipos, 

preconceitos e exclusão.  

As questões 14,15, e 16  têm como pano de fundo as políticas públicas 

sobre inclusão que preconizam a oferta de educação especial na perspectiva 

da educação inclusiva, visando o atendimento com qualidade e a inclusão de 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidade nas classes comuns do ensino regular. 

 

Sobre o conceito de inclusão: o que você entende po r inclusão 

O objetivo da questão era identificar a partir de que ideia de inclusão os 

professores pautam seu cotidiano na sala de aula ou o nível de capacitação 

para recebê-los em suas turmas. Dos 58 questionários devolvidos, 13 

professores não responderam a essa questão. Dentre os 46 respondentes 

registra-se uma variedade de entendimentos. De modo geral, nas respostas 

observa-se a associação entre inclusão e igualdade de direitos, inclusão com 

aceitação das diferenças, inclusão e integração, como os exemplos a seguir 

destacados: 

Entendo que inclusão é a essência da igualdade através da 
aceitação das diferenças. Não através de padronizações, mas 
da consideração de que todo ser humano é único, por isso a 
necessidade de se trabalhar com o inesperado, entender que 
há vários tipos de inclusão [...] (R1). 

É entender, compartilhar e aceitar, conviver com pessoas 
diferentes de nós. Diferentes no sentido de precisar de alguma 
atenção e dedicação especial [...] (R17). 

Inclusão pressupõe integração. A integração na escola só 
acontece quando cuidamos de pensar um projeto educacional 
para cada candidato a inclusão (R46). 

Observam-se também algumas perspectivas bastante frágeis, 

simplificadas, restritas ou mesmo equivocadas a respeito da inclusão: 



Alunos deficientes (R34). 

Alunos com deficiência física (R35). 

Acredito que a inclusão ao ambiente escolar é uma forma de 
trazer para o convívio dos alunos ditos “normais”, alunos 
especiais que requerem de todos nós o respeito e merecem as 
mesmas oportunidades de todos (R24). 

Não diferenciar ou discriminar as pessoas pela sua aparência 
(R40). 

Uma perspectiva mais crítica a respeito da inclusão também pode ser 

observada em algumas poucas respostas: 

Aceitação e inclusão de diversidade na escola e a necessidade 
de preparo especializado tanto dos docentes quanto do 
ambiente escolar (R9). 

Aceitação da diversidade na escola e a necessidade de 
preparo especializado no exercício da docência (R10). 

Acho a inclusão uma ideia excelente no papel, pois não 
acredito haver preparo tanto de professores quanto de alunos 
para a convivência com estas pessoas ditas “deficientes” [...] 
(R22). 

É integrar o aluno com deficiência física ou mental aos demais. 
Porém, para que isto ocorra é necessário ao professor 
condições de trabalho tais como: sala com número reduzido de 
alunos e professores com formação específica trabalhando 
junto com os docentes responsáveis pelas demais disciplinas 
(R31). 

Apenas dois professores, dentre os 46 respondentes, fizeram a relação 

entre inclusão e a necessidade de condições objetivas para viabilizá-las (R22 e 

R31), referindo especificamente à formação. Por outro lado, é preocupante à 

limitação sobre o conceito de educação especial ou seu correlato, alunos com 

necessidades educacionais especiais, na medida em que a maioria dos 

professores parecer associar a inclusão a algum tipo de deficiência física ou 

mental diagnosticada quando em linhas gerais o significado do conceito 

necessidades educacionais especiais deveria compreender qualquer aluno que 

apresenta algum problema ou dificuldade de aprendizagem ao longo de seu 

processo de escolarização, “que exige uma atenção mais específica e maiores 

recursos do que os necessários para os colegas de sua idade”, conforme 

anotam Coll, Palacios e Marchesi (1995, p. 11). De algum modo, o foco parece 

ainda estar apenas na deficiência e não nas potencialidades. 

 



Questão 15. Sobre o trabalho com alunos com deficiência: você tem alunos com 

deficiência? Que tipo de deficiência? 

O propósito era situar a atuação desses professores no que diz respeito 

à inclusão de crianças com deficiência em classes regulares, procurando de 

certa forma obter um parâmetro ainda que circunstancial e limitado das 

recentes políticas de inclusão.  

A questão dirigida aos sujeitos da pesquisa queria saber se tinham 

alunos com deficiência e se identificavam os tipos de deficiência de seus 

alunos. Para a análise desta questão consideramos os seguintes tipos de 

deficiência, conforme definido no Decreto nº. 5.296/2004, a saber: 

a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 

do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 

apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 

nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 

desempenho de funções; 

b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 

1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 

c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 

0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa 

acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; 

os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos 

for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 

condições anteriores; 

d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a 

duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação; 

cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade; 

saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer; e trabalho; 



e) deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências. 

Os casos de transtornos globais do desenvolvimento não se enquadram 

na definição de deficiência acima referida, embora estejam contemplados nas 

políticas de inclusão escolar. Em outras palavras, são considerados também 

público-alvo da educação especial, assim como as pessoas com altas 

habilidades ou superdotação. 

Gráfico 1: Alunos com Deficiência em Classes Regula res 
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Dos 58 questionários devolvido, 13 (ou 22,41%) não respondem a essa 

questão. 22 (ou 37,93%) dos professores responderam que tinham alunos com 

deficiência em suas turmas; 15 (ou 25,86%) responderam que nunca tiveram; 

05 (ou 8,62%) afirmaram que tiveram alunos nessas condições no passado e 

03 (ou 5,17%) não souberam responder se tinham ou tiveram alunos nessa 

condição em suas salas de aula. 

Os números mostram que a maioria dos professores entrevistados 

ministra aulas para alunos com deficiência, o que pode sinalizar para o 

sucesso, ao menos quantitativo, das políticas de inclusão. Sucesso que está 

sob ameaça no relatório final do Plano Nacional de Educação (PNE) e também 

em razão do Decreto nº. 7.611/2011. 

O relatório final do PNE, que define as estratégias educacionais para o 

País na próxima década, propõe “universalizar, para a população de 4 a 17 



anos, o atendimento escolar aos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente , na 

rede regular de ensino, garantindo o atendimento educacional especializado 

em classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou comunitários, 

sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível 

sua integração nas classes comuns” (destaque nossos). 

A palavra “preferencialmente”, tem suscitado a desconfiança de a ideia 

geral é que as crianças possam ser matriculadas somente em escolas 

especializadas, o que significaria um retrocesso para as políticas educacionais 

atuais antes que tenham conseguido se firmar como direito de acesso ou 

igualdade de condições de acesso à educação de qualidade. Hoje, os 

estudantes com algum tipo de deficiência devem frequentar escolas comuns e 

receber atendimento especializado no turno diferente ao das aulas, de 

preferência na própria escola. Apenas no caso de impossibilidade, instituições 

especializadas podem atendê-los. 

Sobre a segunda parte da questão, ao querer conhecer quais tipos de 

deficiência acometia as crianças recebidas pelos professores em suas salas de 

aula, a intenção foi primeiramente traçar um cenário de ocorrência dos tipos de 

deficiência e/ou transtornos e também colher elementos para averiguar o nível 

de conhecimento dos sujeitos da pesquisa sobre a tipologia classificatória 

usualmente adotada. 

As respostas obtidas dificultaram imensamente a demonstração 

quantitativa dos achados da pesquisa. A leitura das respostas fornece indícios 

da confusão tipológica presente na concepção dos professores. Mas de 

qualquer forma, foi possível inferir que entre aqueles que afirmaram que têm ou 

tiveram alunos com deficiência a maior incidência é da deficiência mental, 

seguidas das pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, com 

deficiência física e auditiva.  

Se não há clareza a respeito do conceito de inclusão ou mesmo 

confusão e profusão de referências sobre os tipos de deficiências, há que se 

pensar em como o professor se comporta ou se comportaria quando tivesse 

que receber em suas salas de aula alunos com deficiências variadas e mesmo 



das adaptações e mudanças que deveria promover em seus métodos e 

atitudes.  

O Gráfico 2 representa visualmente o cenário observado entre os 

professores ouvidos na pesquisa. E dão a medida da preocupação com o modo 

ou com a insuficiência das políticas públicas para capacitar o professor e 

adaptar a escola para a inclusão. Em termos legais, há uma profusão de leis, 

decretos, resoluções, dentre outros instrumentos. Porém, na prática o que se 

observa é a pouca efetividade no que diz respeito à mudança de paradigma ou 

mesmo no âmbito atitudinal. Em nenhuma das respostas houve referências à 

classificação usualmente adotada na legislação e nos instrumentos de políticas 

públicas.  

Gráfico 2: Tipos de Deficiência Mencionados  

 

 

O cenário descrito é preocupante também em razão de não ficar clara a 

origem das identificações feitas pelos professores. Em outras palavras, a partir 

de quais referências baseiam as identificações das deficiências, se elas são 

baseadas em suas impressões ou se foram diagnosticas por profissionais da 



área da saúde. Observem-se, a esse respeito, as respostas dadas por alguns 

professores: 

Tenho uma aluna que sofre muito com o preconceito dos 
colegas. Não sei exatamente qual a deficiência dela (R2). 

Se a questão se refere a uma deficiência física específica, no 
momento não tenho [nenhum aluno nessa condição]. Se for 
referente a outros aspectos das deficiências humanas, sim 
(R6). 

Este ano não tenho nenhum aluno com deficiência aparente 
(R17). 

As deficiências são várias. Acredito que de alguns alunos não 
tenham sido diagnosticas. Porém, percebemos que o 
comportamento é alterado. Deficiência visível não [tenho 
nenhum aluno no momento] (R24). 

Só um aluno, queimado, a mão esquerda e um pouco do rosto 
(R39). 

O preconceito e a generalização da deficiência estão presentes de 

alguma forma no discurso e nas representações dos professores: 

A generalização de uma deficiência e suas conseqüentes 
dificuldades impossibilita que o seu portador, sob a visão 
social, revele suas reais potencialidades apesar da dificuldade 
decorrente da deficiência [...] Cria-se um ciclo vicioso, a 
segregação forma e reforça o estereótipo (BRIDI, 1998, p. 29). 

O cenário é preocupante, pois o preconceito e a generalização levam à 

naturalização dos fracassos e da decorrente culpabilização do aluno: 

[...] colocar na criança a marca da incompetência (...) passa a 
ser natural e esse aluno que causa a mínima estranheza no 
professor mediante a sua aprendizagem é identificado como 
inapto. E isso se reproduz em toda a sociedade pela 
dificuldade em aceitar e lidar com as diferenças [...]. É o aluno 
que não aprende, ele é o desinteressado [...] O “problema” é e 
está no aluno [...] (COCARO, 2001, p.11-12, destaque do 
autor). 

 

Questão 16.  Sobre a necessidade de formação para lidar com a inclusão: você se 

sente preparado para trabalhar com a inclusão? Se não, o que necessita? Ou como 

trabalha?  

Dos 58 questionários devolvido, 11 não respondem a essa questão. Dos 

47 professores respondentes 27 responderam que não se sentem preparados 

e apenas 08 responderam afirmativamente, dentre os quais apenas 04 

professores afirmaram sentirem-se preparados em razão de terem feito curso 



de pós-graduação na área e 01 por ter trabalhado em “escola de educação 

especial” (R2). 

A necessidade de formação específica para lidar com a inclusão aparece 

na maioria das respostas daqueles que responderam negativamente ao lado de 

outras constatações como falta de material didático apropriado, condições da 

infraestrutura da escola, salas superlotadas. 

[...] Necessito de uma formação específica que me leve a 
compreender todas as possíveis necessidades dos alunos de 
inclusão para que meu trabalho seja realmente eficaz, além de 
uma estrutura compatível com as necessidades e também 
materiais de apoio. Sempre busquei trabalhar da melhor 
maneira possível com os alunos de inclusão, mas acredito que 
o trabalho poderia ter sido melhor se os fatores expostos acima 
existissem (R5). 

[...] Não me sinto preparada, pois me faltam informações 
específicas. Já trabalhei com um portador de retardo motor [...], 
foi uma experiência onde prevaleceu mais o “instinto da 
maternagem” do que as ações pedagógicas específicas (R6). 

[...] Não tenho formação para isso [...] (R9). 

[...] Nunca tive ou me foi oferecido um curso específico. Minha 
formação não ofereceu preparo para lidar com a inclusão 
(R10). 

Acho difícil, não impossível. Não tenho formação para tal 
(R16). 

Tenho boa vontade. Acredito que formação específica ajudaria 
muito (R21). 

Precisamos de treinamento, pois não me sinto preparado para 
lidar com as necessidades deles. Turmas menores também 
ajudariam (R22). 

[...] Em minha formação não tive nenhum trabalho voltado para 
isso (R29). 

[...] Apoio pedagógico, espaço físico, curso de capacitação 
(R31). 

Cursos preparatórios, escolas e materiais adequados (R32). 

[...] Necessito de algum tipo de treinamento específico para 
esse tipo de inclusão. Como não sou preparada, trabalho, com 
a ajuda de professora auxiliar, da melhor maneira possível 
(R33). 

Necessidade de conhecimento, cursos (R34). 

Necessito de curso apropriado para inclusão (R35). 

Na perspectiva da educação inclusiva, cabe lembrar que a Resolução 

CNE/CP nº 1/2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, define que as instituições de 



ensino superior devem prever, em sua organização curricular, formação 

docente voltada para a atenção à diversidade e que contemple conhecimentos 

sobre as especificidades dos alunos com necessidades educacionais 

especiais. As vozes dos professores nos dizem que ainda há um longo 

caminho a percorrer no sentido da efetiva inclusão, principalmente no que diz 

respeito à formação necessária para lidar com a questão da diversidade. 

Assim sendo, no plano legal temos um considerável aparato inclusivo, 

direitos assegurados, mas que ainda não foram efetivamente apropriados pela 

sociedade. No que diz respeito à escola, mudanças ainda precisam ser 

realizadas. Em relação à capacitação de profissionais com a educação inclusiva 

há muito a ser feito. A inclusão parece estar se resumindo em termos de lócus: 

agora os alunos com deficiência podem frequentar as escolas ou classes 

regulares. Parece que se espera que o processo de inclusão, a partir daí, 

ocorra naturalmente. E nesse sentido, observa-se uma inversão de conceitos, 

ou seja, tende-se a acentuar a exclusão, pois continuam sendo reconhecidos 

como incapazes, enfatizando suas limitações, aquilo que não consegue 

aprender ou realizar.  

No que se refere às ações de formação continuadas promovidas pelo 

Projeto Rede Arte na Escola na área da inclusão há necessidade de ações 

efetivas para o processo de formação. 

 A pesquisa mostra a dificuldade dos professores lidarem com questões 

que envolvem a inclusão, bem como a falta bases na formação Universitária 

para que o docente possa estabelecer relações entre as teorias e a pratica, 

uma vez que as ações de formação inclusivas não faz parte do cotidiano 

acadêmico, dificultando assim, a capacitação para  a inclusão. que não dá. 

Nesta perspectiva a pesquisa nos aponta a falta de formação e 

informação os docentes sobre questões básicas sobre inclusão, um equivoco 

nas concepções e conceitos sobre o tema, refletindo consequentemente em 

sua pratica pedagógica.  Com este panorama os docentes estão preocupados 

com a inserção dos deficientes na escola regular sem estrutura para tal. E 

apontam a necessidade de mudanças, capacitação e conhecimento na area. 

É importante lembrar que os docentes que participaram da pesquisa 

fazem parte do ensino público estadual do município de Londrina, no qual a 



educação especial ainda é muito valorizada, fato este que leva o deficiente 

ainda estar nas instituições especializadas ou fazendo parte de salas especiais 

na escola regular. 

 Por outro lado, o curso de licenciatura de Educação Artística e Artes 

Visuais da UEL  conta com uma disciplina semestral oferecida a partir de 2010 

que desenvolve conteúdos da área o que nos leva a concluir que os docentes 

em sua maioria formados pela Uel não tiveram a oportunidade de investir nesta 

formação.  

Assim, verificamos a necessidade do projeto rede arte na escola 

contribuir mais pontualmente nesta área. Sugerimos que em nível Nacional se 

crie politicas e ações para que possamos desenvolver programas que 

envolvam arte e inclusão. Portanto, parece-nos que a deficiência ainda não 

ocupa um lugar na formação do professor. 

 A formação inicial e continuada do professor é essencial para mudar o 

foco da deficiência para as possibilidade e potencialidades. Tal constatação dá 

outro significado a ações como o Projeto Arte na Escola, bem como ao ensino 

e a pesquisa no âmbito das instituições de ensino no país.  

A formação continuada tem um potencial educativo significativo, 

contribuindo para a formação de profissionais mais críticos que entendam as 

contradições presentes no próprio processo formativo. Nesse sentido, a 

pesquisa pode verificar a crença dos professores em relação a função 

educativa ao processo de formação continuada, elaborada principalmente pelo 

Projeto Rede Arte na Escola; possibilitando o desenvolvimento de criticidade a 

respeito do contexto que permeia a construção de sua identidade e prática 

docente. 



Questão 17. Indique dois autores fundamentais para o ensino de arte 

 
Questão 18. Que autores/fontes de pesquisa utiliza para os conteúdos de história da 
arte? 
 

 
 

Com relação aos autores que são utilizados como fontes de pesquisa 

para os conteúdos de história da arte, os que mais apareceram foram: Graça 

Proença (49%), Gombrich (39%), internet (32%) e Argan (24%). Outros que 

apareceram em menor quantidade foram: Livro didático, Hauser, Ana Mae, 

Carol Strickiland, Jornais e revistas, Wölffllin, Denise Akel Haddad, Fayga e 

Neves. Graça Proença e Gombrich costumam ganhar mais espaço entre os 

professores devido ao fácil acesso na rede pública. O livro de Gombrich faz 

parte da Biblioteca do Professor – um conjunto de livros que foi adquirido pela 

SEED-PR e distribuído para as bibliotecas de todas as escolas públicas 

estaduais. 

 
Questão 19. Sente dificuldades para trabalhar com algum período ou conteúdo da 
História da Arte?  
 

 
 

OBS.: 02 pessoas não responderam essa questão.  



 
Qual (is)? 

 
 
  

Quando perguntado se os professores tinham dificuldade com algum 

conteúdo de história da arte as respostas ficaram bem divididas: 49% dos 

professores dizem não ter dificuldade com nenhum conteúdo da história da 

arte, enquanto 51% dizem ter problemas com algum conteúdo, seja pela falta 

de material ou pela formação que não deu suporte para tal área de 

conhecimento. Entre os que conteúdos que apresentam dificuldades, aparecem 

em ordem decrescente: Arte contemporânea (47%), Arte Brasileira (17%); Arte 

Paranaense ficou com 10%. Outros 10% responderam que sentem dificuldade 

em quase tudo. Apenas um professor disse ter dificuldade com a Arte Africana. 

Diante das respostas obtidas nesta questão, pode-se notar que as 

dificuldades encontradas pelos professores devem-se às condições que foram 

ou não possibilitadas em sua formação inicial. Os problemas que se encontram 

na formação são muitos, mas hoje, além destes, os professores se deparam 

com conteúdos novos a serem abordados em sala de aula, como a Arte 

Africana, por exemplo.  

Assim como os dados afirmam, podemos dizer que o conteúdo de arte 

contemporânea é o menos compreendido e algumas respostas nos dão a idéia 

de como ele é visto pelos próprios professores. “Arte contemporânea. Não vejo 

sentido nas obras.” “Sim, Arte Contemporânea Pós Moderna (Hoje), não 



consigo ver qualquer ‘coisa’ como arte. Hoje tem muita ‘bagunça’ julgada como 

‘arte’”. Um dos motivos da dificuldade de abordar esse conteúdo em sala de 

aula é justificado em uma das respostas pela falta de material pedagógico ou 

didático.  

 
 

Questão 20. Você trabalha com imagens na sala de aula? 
 

 

 
 

A esta questão, 93% dos professores responderam que utilizam em 

todas as séries de ensino. Outros 5% (3 professores) apresentam imagens 

para o ensino médio e de 5ª à 8ª série. Os 2% restantes, equivalem apenas a 

um professor e este mostra imagens só de 5ª à 8ª série.  

 
 



Questão 21. Com que freqüência utiliza imagens em suas aulas? 
 

 
 

Os dados mostram que 68%, professores responderam que mostram 

imagens aos alunos em todas as aulas, 25% professores o fazem 

quinzenalmente, e 5% professores assinalaram mensalmente. Outros 8% 

professores não responderam a essa questão. Os resultados das últimas 

questões demonstram que as imagens vêm tomando cada vez mais espaço 

dentro da sala de aula, o que se deve principalmente ao uso das novas 

tecnologias que permitem sua reprodução a baixo custo, tais como a internet e 

a TV-pendrive, presente em todas as salas de aula das escolas estaduais 

paranaenses.  

Os gastos com slides ou transparências coloridas, utilizados 

anteriormente pelos professores, reduziam seu “acervo pessoal” e faziam com 

que suas escolhas fossem definidas por publicações, as quais nem sempre 

tinham finalidades didáticas, apenas porque reproduziam imagens em tamanho 

grande e com qualidade. 

Martins e Picosque têm se dedicado a discutir a importância do acervo 

de imagens que os professores utilizam em suas aulas, pois eles contribuem 

para a ampliação ou a redução do repertório imagético e cultural dos seus 

alunos: 

Seleção  é dizer sim e não, sempre é ênfase e exclusão. 
Combinação  é recorte. Todo recorte  é comprometido com um 
ponto de vista que se elege, exercendo a força de uma idéia, 
de um conteúdo que é desejo explorar ou de uma temática 
possível de desencadear um trabalho junto aos alunos 
(MARTINS; PICOSQUE, 2003, p. 8). 



 
Questão 22. Como os seus alunos lêem as imagens que você leva para a sala de 
aula? 
 

 
 
 

Nessa questão é interessante verificar que a participação do aluno na 

leitura e interpretação das imagens faz parte da metodologia da grande maioria 

dos professores, diferentemente do que mostrou outra pesquisa1 realizada no 

Departamento de Arte da UEL, baseada nos relatórios de estágio: 

 
Fez-se notório também o modo como a História da Arte é 
abordada, priorizando datas e fatos, ou seja, basicamente 
informativa, sem uma discussão ou aprofundamento nas 
questões estéticas e sem espaço para a leitura e análise das 
imagens. Foi possível perceber, inclusive, a pouca utilização de 
imagens nas aulas, principalmente nos relatórios mais antigos, o 
que explica a atual dificuldade encontrada pelos estudantes na 
leitura de imagens.  

 

Uma das grandes transformações porque passa a arte no século XX diz 

respeito ao papel do observador/espectador. Para Oliveira (2006, p. 89): “Nas 

várias mudanças do ponto de vista ordenativo das tendências da arte é sobre 

aquele que vê a obra, em última instância, no eixo da recepção, que acabam 

por repousar as grandes metamorfoses.” Para cumprir plenamente seu intento, 

a arte contemporânea precisa que o fruidor participe, interaja. De mero 

                                                 
1 Projeto de Pesquisa: FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE EDUCADORES EM ARTE: MARCAS E 
PERSPECTIVAS DOS SABERES E FAZERES DOCENTES. Coordenado pelo Prof. Dr. Ronaldo Alexandre de Oliveira, 
do qual a equipe Arte na Escola participou por 36 meses. 



contemplador/espectador, ele passa a ser participante/ integrante da obra, 

ressignificando-a e mesmo recriando-a. A obra só se completa com a sua 

participação. 

Se por um lado, temos artistas/produtores que incorporam o 

espectador/fruidor/participador na construção das suas obras, por outro lado, 

no campo da educação, fomenta-se cada vez mais uma construção dialógica 

do conhecimento pelo aluno e professor, levando-nos, assim, a trabalhar com 

questões relacionadas à interatividade, incompletude e diálogo permanente.  

Despertar a capacidade crítica está entre as principais preocupações de 

Ana Mae Barbosa, dentre vários outros autores. Ela propõe que o 

conhecimento seja construído pelo próprio aluno e que as indagações 

levantadas em aula possam por eles ser analisadas e refletidas. É assim que o 

aprendizado surge de forma natural e ativa. Quando a informação é dada de 

forma passiva, não ocorre a aprendizagem efetiva, uma vez que isso não leva 

a contestação e a participação na aula, reduzindo o aluno a um mero receptor 

de informação. Desse modo, é necessário que haja a interação do aluno com a 

aula, tornando-se assim um de seus componentes. Para isso as discussões 

são essenciais. Ana Mae expõe sobre essa passividade no parágrafo abaixo: 

Quase da mesma maneira, me assusta a idéia do professor 
que, a pretexto de trabalhar com a leitura da obra de arte e 
com a contextualização, dê longas preleções discursivas, isto 
é, historicize acerca de um artista ou leia uma obra para 
alunos reduzidos à passividade. (BARBOSA, 1998, p. 40). 

 
A leitura da obra de arte é como qualquer outro tipo de leitura que, a 

partir dos diversos olhares, leva a diversas interpretações. Se a leitura for 

experienciada através de diálogo, questionamentos e críticas, o conhecimento 

se torna uma vivência significativa. O parágrafo a seguir, escrito por Ana Mae 

Barbosa, tráz uma série de características relacionadas a leitura da obra de 

arte: 

Leitura da obra de arte é questionamento, é busca, é 
descoberta, é o despertar da capacidade critica, nunca a 
redução dos alunos a receptáculos das informações do 
professor, por mais inteligentes que elas sejam . (BARBOSA, 
1998 p. 40). 
 

 
 



Questão 23. Você frequenta museus, galerias ou outros espaços da arte? Quais? 
Com que freqüência? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nesta questão, 81% responderam que frequentam espaços de arte. 

Quantitativamente, isso é um dado positivo, não fossem as entrelinhas que a 

própria questão carrega, e seu desdobramento (figs. 1, 2, 3 e 4). Desse 

universo, 41% respondem ir ao Museu de Arte de Londrina, e quando a 

questão se desdobra na frequência ela é baixa (12%), e quando foi perguntado 

se levam seus alunos a estes espaços, 32% responderam que sim.  

O foco da questão não é qualificar espaços, mas sim, pensar no papel 

da escola na figura do professor e da professora, que, na disciplina de Artes, 

tem como papel, mediar e problematizar questões dentro desse universo, 



promovendo vivências e experiências, sobretudo, com relação ao tempo no 

qual vivemos, percebemos e atuamos, ou seja, a contemporaneidade. Sendo 

arte a questão central das aulas, exposições de arte devem ser um dos 

momentos dessas aulas, podendo ser operacionalizadas de diversas maneiras. 

Segundo Derdyk: 

A escola funciona como canal que operacionaliza, dentro da 
sociedade, a passagem de conteúdos que representam e 
participam de uma visão cultural, regional e universal do 
patrimônio humano do conhecimento. As estratégias 
utilizadas podem estabelecer uma relação de poder, 
principalmente quando as cartas do jogo já estão marcadas 
(DERDYK, 2010, 18). 

 
Vale constatar o fato de que hoje, a Divisão de Artes Plásticas, 

pertencente à Casa de Cultura, órgão suplementar da UEL, é o espaço que 

recebe arte contemporânea durante todo o ano. Além de receber discute, 

promovendo seminários e investindo de forma significativa na ação educativa. 

Na pesquisa, esse espaço aparece com 12% de frequência.  

Na pesquisa não foi citado o SESC que é outro espaço da cidade. Com 

relação a levar seus alunos a tais espaços, 46% responderam que não e 32% 

que sim. 
 

Questão 24. Você leva seus alunos a alguns desses espaços? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com que frequência? 
 

 

 

 
 
 
 

 



 

Questão 25. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 

 Para apresentarmos uma análise qualitativa destas questões é 

preciso contextualizar a escola hoje. 

 A escola tem sido alvo de críticas e dissabores por parte de todos 

os que são afetos a ela. São tantas as reclamações e reivindicações que é 

preciso perguntar a todos os que participam da escola: será que está na hora 

de começar tudo de novo? 

 Esse estado de coisas piora ainda mais porque na escola tem-se 

uma tendência em engessar as ações – na maioria das vezes o que a rege é a 

lógica do “dever ser”. Tal exigência impede que as turmas sejam tratadas 

individualmente, ainda que o professor perceba a necessidade de 

encaminhamento diferenciado para um ou outro grupo, muitas vezes por 

problemas que emergem das práticas havidas em sala de aula, ele parece não 

ter autonomia. 

 Provavelmente, a proposta teórica da educação popular, por 

exemplo, poderia contribuir de forma significativa para a mudança da educação 

básica, uma vez que considera os anseios dos alunos, trabalha a partir de 

temas geradores e vê a educação como um ato de conhecimento e 

transformação social. Esse é um modelo que surgiu da reflexão sobre a prática 

da educação. 

 Considerando a área de Artes, no Estado do Paraná, desde o ano 

de 2003, a carga horária semanal da disciplina de artes no Ensino Médio varia 

entre duas e quatro horas/aula e há escolas em que todas as disciplinas têm 

três horas/aula por semana. Entretanto, em geral tanto no ensino fundamental 

como no ensino médio há duas horas/aula de artes por semana. Isso é um 

aumento significativo para nossa área, pois a carga horária dobrou. 

 Se por um lado tivemos conquistas, por outro lado necessitamos 

de maior dedicação a fim de reformular as práticas havidas nas aulas de artes, 

as quais são tão cristalizadas que por vezes acreditamos não ser possível 

qualquer mudança. 

 Dentre todas as necessidades de mudança na escola há uma 

instância em que também é necessário abandonar o “dever-ser” é na 

avaliação. É preciso considerar os diversos aspectos que envolvem a interação 



da sala de aula. A diversidade cultural, as harmonias e os conflitos, a 

necessidade de superação de limites, e até mesmo a necessidade de tanto 

professor como alunos se renovarem a cada dia, com um novo olhar para as 

questões relativas à avaliação.  

 Assim como na maioria das aulas, em artes muitas vezes o 

indivíduo tenta convencer os outros que está participando, embora não esteja 

atraído pelo que é proposto. É o que Goffman (1996) chama de “sistemas do 

aborrecimento”: o indivíduo dissimula estar participando; ou ainda outra 

situação quando o indivíduo se sente obrigado a participar e não consegue; é 

desse modo que o indivíduo consegue contaminar os outros com seu mal 

estar. Considerando os estudos de Goffman sobre as organizações, fazemos 

uma analogia com as instituições de ensino, sala de aula, as aulas e as 

avaliações.  Segundo Goffman, 

“(...)uma organização formal instrumental” pode ser definida 
como um sistema de atividades intencionalmente coordenadas 
e destinadas a provocar alguns objetivos explícitos e globais. O 
produto esperado pode ser: artefatos materiais, 
serviços,decisões ou informações...” (1996: 149) 

 Com base nesta proposta de Goffman (1996), podemos dizer que 

a sala de aula é parte de uma organização ou instituição “murada”, e nela o 

indivíduo tem de participar ativamente ou demonstrar sua participação nos 

momentos pré-determinados, fato este que exige dele esforço, concentração e 

o que o autor trata de “submissão do eu à atividade considerada”. Esta 

submissão é o sinal de que o indivíduo aceitou o compromisso. De modo 

análogo na sala de aula, teríamos: o aluno deve freqüentar as aulas, participar, 

demonstrando interesse, deve produzir e provar seu aprendizado na avaliação.  

 Em situações como essas, os professores tendem a rotular os 

alunos de incompetentes, mas esquecem que o comportamento do aluno é 

resultado de uma interação entre eles. Com isso não é possível apontar para 

uma característica do aluno sem considerar que há um contexto na sala que 

não pode ser ignorado. Por isso, inúmeras vezes, o aluno acaba rotulado como 

incompetente ou desinteressado.  

 Em contrapartida, os alunos, exatamente por causa do poder do 

professor, adotam o silêncio como resposta. Maffesoli (1984) quando trata da 

solidariedade que ocorre em estruturas hierarquizadas afirma que isso faz com 



que as pessoas resistam a mudanças, muitas vezes lançando mão de 

máscaras que servem para melhor viver em comunidade. Entretanto, esse 

silêncio da máscara é “uma passividade ativa muito mais subversiva do que 

qualquer ataque frontal” (1984: 35). A resposta de uma professora ilustra a 

questão apontada por Maffesoli, pois ela diz que a avaliação é satisfatória a 

depender do interesse do aluno. 

 É possível apontar o poder de troca que se pode estabelecer na 

relação professor/aluno. Tanto na situação negativa quanto na positiva, a troca 

pode juntar ou separar, dependendo do que ocorre num determinado momento. 

Maffesoli  alerta para a reversibilidade da troca, como uma “necessidade que 

jamais se esgota, nas situações de conflito e calma” (1984: 35).  

 Em todo esse processo, aquele que cria reflete sobre si mesmo e 

sobre o seu entorno, rompe preconceitos, vence desafios, supera limitações, 

enfim, é dono do seu querer. As manifestações artísticas transcendem o 

tempo, pois a arte não envelhece: há sempre um novo olhar, de um novo 

homem capaz de fazer infinitas leituras. 

             Para trabalhar com disciplinas que envolvam esses processos é 

necessário que haja diálogo, porque na medida em que os trabalhos se 

desenvolvem estabelece-se uma troca, em que o professor tem a 

responsabilidade de auxiliar o aluno como um mediador nas reflexões, nos 

questionamentos. 

 Em arte é muito claro que a avaliação é processo. É processo 

contínuo de construção de conhecimento, que produz uma reflexão que não  se 

dá de forma unívoca.   Ao mesmo tempo em que o aluno reflete e revê 

conteúdos e ações, o professor tem a oportunidade de desfrutar da mesma 

coisa e, conseqüentemente, de se autoavaliar. Esta situação necessita 

acontecer em todas as áreas, entretanto, segundo os dados coletados há 

alguns anos atrás em um Projeto Integrado de Pesquisa2, é na área de Artes 

que os professores avaliam todo o processo de trabalho. E não poderia ser de 

outra forma. 

                                                 
2 O projeto aqui referido foi desenvolvido na UEL, UNICAMP, FAFIJAN e na Faculdade Estadual de 
Jacarezinho de 1998 a 2000 e possuía diversos subprojetos, cada um em uma área distinta, porém todos 
voltados para o mesmo objetivo “Avaliação no Ensino Superior: Significados e Conseqüências”. 



 Essa necessidade de diálogo direciona a avaliação em arte.  

Muitas vezes esses diálogos falam daquilo que o aluno vivenciou ao relacionar 

seu trabalho a conteúdos abordados.   Enquanto autor do próprio processo de 

aprendizagem, quando a criação permeia esse percurso, o aluno tem 

oportunidade de perceber os caminhos que trilhou, os que poderia ter trilhado e 

os que provavelmente trilhará.  Com isso ele é capaz de ter uma visão apurada 

sobre o seu agir, podendo, tranqüilamente, atribuir valores aos caminhos 

escolhidos. 

 Pensando numa avaliação formativa, surgem bem a propósito as 

palavras de Perrenoud (1993: 180):  

[...] toda avaliação formativa parte de uma aposta muito 
otimista, a de que o aluno quer aprender e tem vontade que o 
ajudem, por outras palavras, a de que o aluno está disposto a 
revelar suas dúvidas, as suas lacunas e as suas dificuldades 
de compreensão da tarefa.  

 Essa avaliação deve subsidiar professor e aluno num processo de 

ação/reflexão/ação em que, tanto um quanto outro, têm a oportunidade de 

levantar os caminhos percorridos, para em seguida refletir sobre eles, 

reformular conceitos e repensar ações. Parafraseando Perrenoud (1993), o 

ambiente da sala de aula tem a capacidade de fornecer ao aluno as respostas 

de que ele necessita, como por exemplo: reflexão sobre os erros e acertos, 

possibilidades de novas escolhas, reformulação de conceitos. E ainda, tomada 

de decisão de alunos e professores. 

 Entretanto, as boas relações sociais dentro da sala de aula, se 

constituem num desafio, pois são entremeadas por narcisismo, exibições de 

poder, dominação de professores sobre alunos, tudo isso interferindo e 

prejudicando a relação dialógica que é algo condizente com o ser humano. 

 Outra instância na escola em que também é necessário 

abandonar o “dever-ser” é na avaliação. É preciso considerar os diversos 

aspectos que envolvem a interação da sala de aula. A diversidade cultural, as 

harmonias e os conflitos, a necessidade de superação de limites, e até mesmo 

a necessidade de tanto professor como alunos se renovarem a cada dia, com 

um novo olhar para as questões relativas à avaliação.  



 Hoffman (1994: 175-191) vê grande necessidade de que se façam 

aprofundamentos em teorias do conhecimento, para que os professores, 

enquanto avaliadores, não adotem mais a postura de um juiz sentenciador. 

Para esta autora, deve-se adotar, nas práticas avaliativas na escola, a mesma 

postura que se tem diante dos atos diários, isto é, um momento de reflexão, 

cujo objetivo é tentar o melhoramento individual. Hoffman entende que há 

necessidade de se trabalhar por um “re-significar” a avaliação, porque ela é 

extremamente controlada – com dia, local e hora marcados. Com isso, se tem 

é que a formalização excessiva fez perder o bom senso em relação ao 

significado da avaliação. Segundo Hoffman, poderia se desenvolver, em 

benefício dos estudantes, uma ação avaliativa mediadora, que só seria 

possível pela proximidade professor/aluno. O papel do professor é estimular o 

aluno no sentido de trazer à superfície conteúdos e valores, ou ainda, 

respostas às suas próprias perguntas. Com isso, o aluno passa a refletir mais 

sobre as inúmeras possibilidades que carrega consigo.  

 Embora Hoffman aponte para questões importantes sobre a 

avaliação, como a necessidade de se repensar a postura do professor, de se 

fazer reflexões, bem como a necessidade de “re-significar” a avaliação, ela 

também mostra uma preocupação que acredito não interferir tanto nos 

resultados da avaliação: o controle – dia, hora e local pré-determinados; pois 

não é isso que impede o professor de repensar suas práticas avaliativas. Há 

que considerar a adoção de critérios claros para ambos. É necessário pensar a 

avaliação como processo contínuo e reflexivo para tomada de decisão de 

professores e alunos. Ainda, re-significar a avaliação é re-significar o erro, pois 

este pode ser o início de uma descoberta. Por isso, local e hora marcada não 

são bons nem maus: depende do que se faz em local e hora marcadas.  

 Ludke (1992) quando lança um olhar sociológico sobre a 

avaliação, aponta para um fato que convém refletir. A avaliação, segundo a 

autora, é algo corriqueiro no dia-a-dia das pessoas, entretanto sua função não 

é sempre a mesma. Porém, ainda que com funções diferentes, na vida de todo 

dia é forte o aspecto avaliativo, mas sempre há adesão voluntária. Fato que 

não ocorre na escola. A avaliação é obrigatória. É parte do processo de 

aprendizagem e, muitas vezes, é associada à execração. As palavras da 

autora são referendadas pela observação de uma professora sobre os 



resultados de sua avaliação: Os resultados são satisfatórios com os trabalhos 

feitos em sala – pois os alunos são obrigados a fazer . 

  

 Quanto aos instrumentos e critérios adotados para avaliar 

observamos que boa parte dos professores lança mão da produção artística, 

provas e seminários e, entre estes, muito poucos ficam satisfeitos com o 

resultado dessa avaliação. É preciso lembrar que, de um modo geral, a 

avaliação que privilegia a prova raramente propõe questões que levem o aluno 

a pensar, invariavelmente são cobradas memorizações sobre conteúdos 

relacionados à História da Arte, a qual é abordada cronologicamente e de 

forma linear.  

 Essa questão nos leva a outra reflexão voltada para a formação 

do professor de arte que, infelizmente, em grande maioria ainda é centrada no 

fazer não permeado por um pensamento crítico e reflexivo. Com certeza, é 

muito difícil para o aluno achar que o ensino de arte será útil para ele em algum 

momento de sua vida se não sairmos da superfície, ou seja, se continuarmos 

enfatizando apenas os aspectos formais da composição visual; ainda que 

sejam oferecidas muitas imagens e um ensino mais voltado para a História da 

Arte, porém sem relação recíproca. De anda adianta “passar” os 

conhecimentos acumulados na história se estes não possuem relação com o 



que se produz em sala de aula. As boas intenções dos professores não são 

suficientes para o êxito no ensino, na construção do conhecimento e no 

desenvolvimento do pensamento crítico. 

 A avaliação é um dos constituintes do processo de ensino e pela 

análise dos resultados obtidos é possível determinar sua correspondência com 

os objetivos propostos pelo professor para, a partir daí, pensar as próximas 

ações didáticas. O depoimento de uma professora corrobora este pensar, pois 

seu instrumento de avaliação é o diálogo  e seus resultados são satisfatórios, 

pois, no meu caso especificamente, os conteúdos estão vinculados ao 

interesse, portanto a avaliação serve como uma outra avaliação para saber se 

meu conhecimento foi suficiente para satisfazer o interesse do aluno. De fato, 

re-significar a avaliação é antes considerar o outro como parte de um universo 

em que alunos e professor são co-autores.  

 Outra professora que demonstra de fato acompanhar o 

desenvolvimento de seus alunos garante que seus critérios e instrumentos se 

dão através dos trabalhos produzidos, procurando respeitar o processo de 

aprendizagem de cada aluno. E seus resultados geralmente sim [são 

satisfatórios], pois refletem a produção dos alunos de forma justa, de acordo 

com o envolvimento de cada um. 

 Não há dúvida de que a avaliação é responsável por inúmeros 

problemas apresentados pelos professores participantes da pesquisa. Aliás, 

nós sempre vamos procurar apontar limitações que a escola possui para 

justificar aquilo que deixamos de fazer. Nossas avaliações ainda são nos 

moldes daquelas praticadas pelos jesuítas, ainda acumulam pontos e 

desenvolvem no aluno a idéia equivocada de que o professor “deu tal nota” e 

não que ele (aluno) “conseguiu conquistar tal nota”, porque demonstrou 

compreender isso ou aquilo do que foi trabalhado durante as aulas. Também 

por parte do professor essa idéia é reforçada à medida que ele não faz uma 

autocrítica a fim de encontrar outros caminhos para resolver velhos problemas. 

 Parece que tal postura é a que adotamos em nosso dia-a-dia em 

sala de aula. Provavelmente deixamos de aprimorar nossas aulas quando, 

após uma avaliação com resultados pouco atraentes, apontamos nossos 

alunos como desinteressados e nos eximimos de qualquer responsabilidade. 

Isto se verifica nas respostas de parte dos professores, quando perguntados: 



Os resultados são satisfatórios? Por quê? As respostas de alguns 

professores corroboram o pensar de Ludke:  

 

 
 
 
Não são satisfatórios, pois gera um desestímulo; Às vezes. Muitos 
não se interessam pela arte, mesmo utilizando argumentos 
persuasivos...; Não. Sempre parece faltar algo; Nem sempre os 
alunos trazem as tarefas de casa, trabalhos não terminados; Às 
vezes, a indisciplina atrapalha os alunos; Às vezes, falta de vontade 
por parte dos alunos; Nem sempre, porque os alunos têm falta de 
vontade de participar das aulas. 
 

 Conforme se observa nestas respostas, é sempre o aluno o 

responsável pelos resultados negativos da avaliação, desse modo o professor 

se exime de qualquer responsabilidade sobre isso. 

 Segundo Ludke, é necessário maior empenho de todos os que, de 

uma forma ou de outra, estão envolvidos com a avaliação, no sentido de 

“desmontar os mecanismos do jogo da avaliação” (1992: 14-19), porque, na 

maioria das vezes, os perdedores são os alunos. 

Inúmeros são os desafios e a escola é por natureza um espaço de 

desafios. As possibilidades de acerto estão em nossas mãos porque formamos 

aqueles que fazem a escola; portanto, cabe a nós melhorarmos nossas ações 

apresentando propostas criativas, inovadoras, provocadoras, convidando 

nossos alunos a reconstruir o conhecimento, adotando uma visão crítica e 

reflexiva de modo a prepará-los para ações futuras e contribuirmos para uma 

escola melhor.  



 

Questão 27. A escola dispõe de sala específica para Arte? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

As respostas a esta questão retratam as condições existentes na escola 

para o ensino de arte, passando não só pela infraestrutura como pela 

valorização desse ensino. Entretanto, é necessário ressaltar a importância do 

fazer, da produção artística, visando à construção do conhecimento 

transcendendo a prática pela prática. 

 

Questão 28. Além de atuar como professor de arte, você mantém uma 

produção no campo das artes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



É fundamental que educador tenha para si o exercício prático como uma 

via imprescindível de descoberta do mundo e de si dentro das práticas 

artísticas. Segundo Derdyk “Não dá para falar de processo sem nunca ter 

passado por ele... (DERDYK, 2010, 47)” 

A vivência prática ocupa um papel fundamental e inegável: 
sendo fato vivido, o educador mantém um grau de verdade 
naquilo que acredita como processo e postulado 
educacional. O educador “ouve” melhor as crianças 
(DERDYK, 2010, 21). 

 
 

Verifica-se que a produção artística não é um fator primordial àquele que 

lida com o ensino de arte - campo do conhecimento que pensa a produção do 

outro. O que justifica, no campo das artes, tanto as diversas teorias, quanto o 

próprio ensino é, em princípio, o objeto artístico. Nesta pesquisa, 57% 

respondem que não têm uma produção artística e 43% responderam ter uma 

produção.  

A vivência prática da linguagem deveria ser considerada 
pressuposto básico para a formação de futuros educadores. 
“O processo vivencial está diretamente ligado ao processo 
criativo” (OSTROWER, 1978). “Estar em formação” implica 
uma postura criativa, seja qual for a natureza da 
atividade. Nesse prisma, não existem respostas para 
perguntas certas (DERDYK, 2010, 18). 
 

Para entender a arte pela via processual, é necessário entender-se 

também dentro dessa instância. O professor que vivência essa dinâmica 

processual em sua vida, relaciona-se de forma mais aberta com a arte do seu 

próprio tempo e tem, portanto, mais condições de propor a seus alunos 

dinâmicas mais significativas, que afetem mais diretamente suas necessidades, 

já que “[...] na busca do conhecimento reside a profunda motivação humana 

para criar. O homem cria porque necessita existencialmente (DERDYK, 2010, 

19)”. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Considerações finais  
 
 As concepções de arte podem ser definidas como um conjunto de 

argumentos que servem para sustentar um estado de opinião que avalie uma 

reforma ou uma inovação na educação. No entanto, não se configuram como 

hegemonia, pois consolidadas que outras.  

 

 
  Figura1 
 A figura 1 traz a arte como expressão  e 23,40% dos professores 

sustentam uma concepção de arte para projeção de sentimentos e emoções, o 

que permite inferir um argumento voltado para a autoexpressão que teve seus 

primórdios na década de 1940 com a obra de Lowenfeld. Segundo Hernández 

(2000) essa proposta continua presente, sobretudo, entre os educadores que 

trabalham nos primeiros anos da escolaridade obrigatória.  

No que se refere à Arte como cultura, 23,40% dos professores 

consideram a arte como manifestação cultural que propicia representações 

mediadoras de significados em épocas e culturas diversas que ajudam a 

entender o mundo e a si mesmo.  

Já a Arte como percepção, 21,27% dos professores acreditam que a 

arte desenvolve a percepção visual e do mundo. Esse argumento estabeleceu-

se a partir da década de 1960 apoiada na opinião de Parsons. 
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Em relação à Arte como cognição, 8,51% dos professores pensam na 

arte vinculada a uma forma de conhecimento, que favorece o desenvolvimento 

intelectual. Para Hernández (2000) esse enfoque sempre teve vigência, mas, 

de maneira mais intensa desde a década de 1940, sobretudo a partir de 1960, 

com origens na revolução cognitiva e sob influência da educação conceitual.  

Arte como comunicação é o que 6,38% dos professores entendem que 

vivemos numa cultura dominada por imagens e que a arte ajuda a decifrar e ler 

o mundo.  

Sobre a Arte como desenvolvimento da criatividade, 4,25% dos professores 

concebem a arte como vital para o desenvolvimento da criatividade, proposta 

que desde a década de 1950 foi essencial para justificar a importância da 

disciplina de educação artística nos currículos escolares. Nos Parâmetros 

Curriculares Brasileiros essa concepção aparece tanto no currículo de ensino 

fundamental como no do ensino médio.  

Numa concepção de Arte como moral, 4,25% dos professores 

consideram que a arte contribui para a educação moral, pelo cultivo da vida 

espiritual e emocional. Segundo Hernández (2000) essa forma de pensamento 

foi utilizada nos anos 1920 e também depois da Segunda Guerra Mundial, 

quando houve uma forte extensão do movimento de educação pela arte de H. 

Read. Continua a ser usada vinculada a uma concepção essencialista da arte e 

por aqueles que pensam que os fenômenos sociais podem ser mudados a 

partir de uma só causa ou de um movimento. 

Vendo a Arte como história, 2,12% dos professores consideram que a 

arte tem que ser valorizada na educação transmitida na sociedade de cada 

época, por ter uma posição de permanente reconhecimento na história.  

No entanto, a figura 1 revela não só o equívoco sobre a concepção de 

arte, mas a sua consequência. Aponta a coerência nas ações docentes, ou 

seja, todas as respostas às questões anteriores explicitam o agir docente em 

arte em Londrina. 

A compreensão de como os professores se apropriam e trabalham com 

diferentes concepções de arte é um desafio para os pesquisadores 

interessados em desvelar as práticas pedagógicas dos mesmos. Sem a 

compreensão do que se faz, e por que se faz assim, a prática se torna uma 

mera reprodução de hábitos ou receitas existentes. Dessa forma, investigar a 



formação dos professores de arte, como eles construíram sua história, como se 

educaram e como educam seus alunos, como se tornaram sujeitos e 

interpretam as diferentes concepções pedagógicas que fazem parte de sua 

trajetória profissional é de vital importância para a pesquisa, pois as 

concepções pedagógicas encontram receptividade por parte dos professores, e 

os mesmos as fazem realidade ao interpretá-las e adaptá-las à sua própria 

prática. Ou seja, a teoria que gera conhecimento, estudada na Universidade - 

espaço formal em que se desenvolvem os processos formativos - é 

interpretada e adaptada pelos professores no desempenho de sua prática 

profissional. Algumas das concepções de arte pensadas e trabalhadas pelos 

professores que responderam ao questionário são apontadas abaixo. 

 Assim sendo, a formação do professor de Artes do Município de 

Londrina mostra a necessidade de melhoria da formação inicial e da formação 

continuada. Por isso, verifica-se na pesquisa a importância da participação, 

bem como a valorização das ações de formação continuada promovidas pelo 

projeto Arte na Escola.  

A pesquisa mostrou também o desinteresse do professor pela sua 

formação o que se verifica nos dados da figura 1, assim, a concepção de arte 

construída pelo docente determina sua ação pedagógica. 

As concepções de arte, metodológicas, de produção artística, de 

avaliação e de inclusão presentes nesta pesquisa apontam para a necessidade 

de intensificar a presença da escola na universidade e vice versa, bem como, 

propor ações mais efetivas, resultantes desta aproximação, com o objetivo de 

aprimorar a formação do professor de arte em Londrina. 

Quanto ao perfil do professor de arte que atua nas escolas estaduais de 

Londrina, os dados que se referem ao local e instituição de formação inicial e a 

pós-graduação serão cruzados e analisados na segunda etapa desta pesquisa. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
 

PROJETO DE EXTENSÃO REDE ARTE NA ESCOLA 
 

PESQUISA SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR DE 
ARTE 

 
 
1. Nome:  
 
2. E-mail:                            Telefones:  
 
3. Formação/habilitação:                   Ano de Formação:  
 
4. Instituição em que se formou:  
 
5. Escolas/instituições/ em que atua hoje:  
 
6. Quanto tempo de trabalho com a regência de arte você tem? 

 

7. Você fez Pós Graduação? (  ) Não    (  ) Sim  Qual?  
                     
Ano/Instituição:  

 
8. Participa de cursos de formação continuada ou grupos de estudo dentro ou fora da 

escola?     Qual (is)? 
(  ) Projeto Arte na Escola da UEL 
(  ) Outros departamentos ou projetos da UEL  
(  ) Outras instituições. Qual?  
 
 
9. Se respondeu que participa de ações de formação continuada oferecidas pelo Projeto 

Arte na Escola da UEL, essa participação trouxe contribuições ou mudanças em sua 
prática docente? Quais? 

 
   
10. Você conhece os materiais educativos do Projeto Rede Arte na Escola (DVDteca 

Arte na Escola, Pasta Arte br e site Arte na Escola)?  
(  ) Sim 
(   ) Não 
 
11. Se respondeu que conhece, você utiliza algum em sala de aula? Qual? 



12. Como você entende a relação entre educação, política e arte? Se entender que estão 

interligadas, explique como. 

13. Qual o papel da arte no ensino e na formação do ser humano? 

14.  O que você entende por inclusão? 

15. Você tem alunos com deficiência? Que tipo de deficiência? 

  
16. Você se sente preparado para trabalhar com a inclusão? Se não, o que necessita? Ou 

como trabalha? 
 
17. Indique dois autores fundamentais para o ensino de arte. 

18. Que autores/fontes de pesquisa utiliza para os conteúdos de história da arte?  

19. Sente dificuldades para trabalhar com algum período ou conteúdo da História da 

Arte? Qual (is)?  

Por quê? 
 
20. Você trabalha com imagens em sala de aula?  
 (  ) Em todas as séries em que trabalho 
 (  ) Somente no Ensino Médio e de 5ª a 8ª séries  
 (  ) Somente no Ensino Médio 
 (  ) Somente de 5ª a 8ª séries 
 
21. Com que freqüência utiliza imagens em suas aulas? 

(  ) Em todas as aulas 
(  ) Mensalmente  
(  ) Quinzenalmente 

 
22. Como os seus alunos lêem as imagens que você leva para a sala de aula:  

(   ) participando oralmente  
(   ) escrevendo  
(   ) apenas pensando 
(   ) discutindo em grupos 
(   ) outras formas. Quais? 
 

23. Você freqüenta museus, galerias ou outros espaços da arte? Quais? Com que 

freqüência? 

24. Você leva seus alunos a alguns desses espaços? 

25. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 

26. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 

27. A escola dispõe de sala específica para Arte?  

28. Além de atuar como professor de arte, você mantém uma produção no campo das 

artes?  

(   ) Não    



(  ) Sim. Qual? 
                                 
29. Desde que começou a trabalhar como professor de arte você percebeu avanços nesse 

ensino nas escolas?         Qual (is)? 

30. Se tivesse que começar novamente você escolheria: 

(  ) Ser professor ( ) Ser professor de arte  (  ) Outra profissão  Qual? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Falas dos Professores 
 
Estas foram as respostas que mais me interessaram s obre avaliação. 
 
(Daniela Martins Leme da Silva) 
31. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Principalmente o aproveitamento e o desenvolvimento do aluno. 
32. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Sim, os alunos estão sempre abertos a aprender e vivenciar novas 
experiências, principalmente as que podem fazer relações com seu cotidiano.  
 
 (Leila Linguanotti) 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Geralmente eu faço a avaliação dentro de um processo, onde eu faço 
avaliação do começo do projeto ate o resultado final. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
As vezes sim. 
 
Valéria Oliveira Dal-Ry 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Participação do aluno, produção, criatividade, compreensão das idéias ou 
propostas dadas, trabalho em dupla, capacidade de solucionar problemas( 
desafios) na criação artística, entendimento dos fatores históricos e estéticos 
relacionados aos períodos históricos expostos em diferentes atividades. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê?  
Sim, procuro avaliar de diferentes maneiras e considero cada aluno dentro de 
seu processo de aprendizagem, assim, cada um cresce e desenvolve um olhar 
particular e único que deve ser valorizado. 
 
Lourides Aparecida Francisconi 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Instrumento: portfólio. Os avanços significativos d a criança de acordo 
com sua fase e faixa etária. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Sim. O portfólio é um instrumento que permite a vis ualização dos 
avanços da criança e a adequação da pratica, uma ve z que ocorre em 
processo de parceria com a criança pequena, é nítid a a visualização das 
necessidades de intervenção – isto para o profissio nal que s entende em 
aprendizagem constante. 
 
MARIKA SAWAGUTI 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Avaliação contínua, provas escritas e exercícios feitos em todas as aulas. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Sim, porque acompanhar toda aula a evolução de cada aluno, eles entenderem 
o que você está propondo. 
 
Sandra Zanini Marur 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 



Avaliações teóricas (trabalhos, elaboração de palavras cruzadas, provas, etc) e 
práticas (produções de trabalhos em artes visuais, apresentações de 
coreografias, improvisações, etc). 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
- Eu geralmente fico feliz com os resultados. Vejo que muitas vezes o aluno se 
surpreende com a capacidade que ele mesmo não sabia que tinha. 
Camila Fujita Abrahão 
33. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Avaliações práticas, teóricas- provas objetivas, trabalho de pesquisa teóricas 
34. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Nem sempre. O número de alunos e o tempo não permite uma avaliação 
completa e justa. 
 
Malu (Maria de Lourdes) 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Provas objetivas e seminários. Trabalhos práticos de criação artística. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Nem sempre. O número de alunos não permite uma avaliação completa e 
justa. 
 
Joicy Alves Quintella 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
O diálogo. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Sim, no meu caso especificamente, os conteúdos estão vinculados ao 
interesse por tanto a avaliação serve como uma outra avaliação para saber se 
meu conhecimento foi suficiente para satisfazer o interesse do aluno. 
 
Tania Y. Tokarin 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Através dos trabalhos produzidos, procurando respeitar o processo de 
aprendizagem de cada aluno. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Geralmente sim, pois refletem a produção dos alunos de forma justa, de acordo 
com o envolvimento de cada um. 
 
Vera Helena Gorini Packer 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Provas, ensino médio e 8ª série e produção no restante das turmas.5692 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Sim. Com o ensino médio, vestibular e com as outras turmas o crescimento 
cultural artístico//criativo. 
 
Roberta Baldez de Oliveira 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Avaliação prática, teórica e oral – contínua. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Sim, pois existe uma evolução perceptível nas avaliações. 
 
Sem identidade 



1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Produções individuais e em grupo, criação, organização de idéias, exposições 
e apresentações. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Sim, porque eles tem várias maneiras de mostrarem o que aprenderam 
 
 
Marina 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Desempenho individual, atividade em sala, pesquisas. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
As vezes, nem sempre consigo atingir os objetivos com todos os alunos. 
 
Osmar Hernandes Azo Mompian 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Atividades práticas, escritas e seminários. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Não, desestímulo. 
 
Regenete Corrêa Lemos 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Avaliação escrita, oral, individual, coletivo, produção artística, etc. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Na maioria das vezes sim. Porque os alunos gostam da aula de arte. 
 
Jorgisnei Ferreira de Rezende 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Utilizo a avaliação diagnóstica e processual através de seminário, exposições, 
produção artística, debates, etc. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Não, falta nas escolas em sua maioria, um espaço físico adequado para o 
ensino de arte. 
 
Sem identidade 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Interesse, participação, assimilação, e produção artística. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
As vezes. Muitos não se interessam pela arte, mesmo utilizando argumentos 
persuativos... 
 
Ainda Rosa Dieguez  
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Avaliação escrita – trabalhos em grupo ou individuais – caderno de desenho – 
pesquisa – trabalhso bidimensionais e tridimensionais. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Sim, quando depende do interesse do aluno. 
 
Ainda Rosa Dieguez 
 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 



Prova escrita, caderno, desenhos, pinturas, colagens, estruturas 
tridimensionais, pesquisas. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Trabalhos feitos em sala – pois os alunos são obrigados a fazer. 
 
Rosana Marques Franco 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Seminários, pesquisas, provas, portfolios CONTRADIÇÃO 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Sim, sinto crescimento dos alunos no decorrer dos bimestres. 
 
Tânia Maria Fernandes 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Trabalho em grupo e individuais, prova, criatividade, organização, participação. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Não. Sempre parece faltar algo. 
 
Elga E. Gomes de Brito 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Avalio as atividades produzidas pelo aluno em sala de aula diariamente. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Muito. Porque os alunos se dedicam são criativos e adoram trabalhar com 
artes. 
 
Sem id. 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Participação do aluno na sua produção, atividades artísticas individuais e em 
grupo, comportamento.. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Sim, porque há participação por parte dos alunos, mas sempre tem os que não 
fazem. 
 
 
Lygia Beltrame 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Trabalhos, avaliação escrita, avaliação diária, observação. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Nem sempre os alunos trazem as tarefas de casa, trabalhos não terminados. 
 
 
Cassiane Ferreira Mula 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Provas, trabalhos, exercícios, caderno. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Acredito que sim. Pouca reprovação e quando há o problema é geral (em todas 
as disciplinas) 
 
Jaqueline 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 



Continua, diagnostica e somativa, levando em consideração as criticas a 
capacidade de síntese, criatividade, técnica correta e a participação em sala. A 
recuperação é feita com a retomada de conteúdos. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Às vezes, a indisciplina atrapalha os alunos. 
 
Sem id. 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Avaliação, participação, desenvoltura, interesse, frequência. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Sim, consigo transmitir aquilo que aprendi. 
 
Ana Jandira Braga Miscíel 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Trabalhos artísticos individuais e em grupo, pesquisas bibliográficas e de 
campo, debates de forma de seminários, provas praticas e oral, registro áudio-
visual e aula. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Sim. 
 
Solange Miranda Fernandes 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Acompanho todo o processo de construção; a organização dos conteúdos, a 
reelaboração do conhecimento adquirido, a ampliação dos sentidos, 
representação artística e criação. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Na maioria sim. Porque como todas as aulas cada passo em desenvolvimento. 
 
Sem id. 

 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Minha avaliação é processual. Mas às vezes também faço avaliação pontual da 
parte teórica. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Só não são satisfatórios quando o aluno se recusa produzir. 
 
Paulo José Kenji Inagaki 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
A qualidade do trabalho é ponto central, mas a não fuga do tema, capricho, 
avaliação escrita sobre o conteúdo. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? Parcialmente. 
 
Alvacely D. Pais 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Todas as atividades desenvolvidas pelos alunos são avaliadas, desenhos 
traçados, pinturas, colagens, teatro, musica, dança, etc. Um dos critérios é 
exatamente a facilidades ou a dificuldade do aluno, pois cada um desenvolve 
melhor uma área. 

 Os resultados são satisfatórios? Por quê? 



Sim. Porque através das composições posso avaliar se o aluno entendeu os 
períodos trabalhados e como é dada a oportunidade de desenvolver outras 
áreas também, os alunos gostam muito. 

 
Dalva Sebold Moraes. 

1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
O trabalho realizado no dia-a-dia (trabalhos, exposições, seminários, provas.) 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Nem sempre. Isso depende do nível de comprometimento da turma. 
 
Fernanda Maria de Souza.  
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Avalio o processo pessoal, olho cadernos todas as aulas, procuro avaliar cada 
atividade individualmente para posteriormente expor ao grupo. – Utilizo 
pesquisas e seminários, composições bi e tridimensionais. Analise de obras 
(imagens). 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
São. Acho que os instrumentos são diversificados e consegue alcançar a todos 
os alunos e os critérios são claros e adequados a diferentes realidades e 
condições. 
 
Vergínia Maria Gibbellato 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Trabalhos artísticos, provas, seminários. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Às vezes, falta de vontade por parte dos alunos. 
 
 
Rodrigo Borgues 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Aula com lições, avaliação objetiva e discursiva. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Nunca 100%. 
 
Marco Aurélio Gobatto da Silva 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Participação na atividade, desempenho e criatividade. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Sim! Os alunos desenvolvem trabalhos muito bons. Sempre resolvem 
problemas plásticos. 
 
Luciana Nonino de Carvalho 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Trabalhos executados em sala, tanto teóricos quanto práticos, avaliações. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Sim, pois por acompanhar vários anos a mesma turma sinto um grande 
evolução no pensar e produzir a arte de cada aluno. 
 
Lúcio Aparecido Ribeiro. 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 



Observações, anotadas, faladas e as atitudes deles, “ficam loucos ao visitarem 
o espaço”. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Sim, pois começam a dar valos, nas obras, vêem tudo como arte. 
 
Thaís Nascimento Pettinari 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Observar a resposta do aluno ao ambiente. Produção posterior: escrita, prática, 
alguma atividade de proposta que se relacione com o ambiente. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? 
Sim, é aparente o ganho que eles tiveram, no que se refere ao conteúdo 
apresentado, visão de mundo, etc. 
 
Verônica Brenzan da Silva 
1. Quais os instrumentos e critérios que você utiliza para avaliar? 
Provas, trabalhos artísticos, seminários. 
2. Os resultados são satisfatórios? Por quê? Nem sempre, porque os alunos 

tem falta de vontade de participar das aulas. 
 
 
 

• Sensibilização, formação de senso crítico e o despertar criativo. 
• Sensibilização e formação do senso crítico. 
• A preocupação com a excelência; a consciência crítica; a sensibilidade 

humana 
• Tão importante quanto as demais disciplinas. 
• Entendo como conhecimento, criação e conhecer obras de arte (lado 

cultural). 
• O ensino da arte dá ferramentas para que os nossos alunos consigam 

se expressar de forma artística e também entender e interpretar as 
obras de arte feitas pela nossa sociedade e por outras. Todo ser 
humano que se compreende e tente compreender – o outro é um ser 
humano melhor. 

• Levar o ser humano a entender as diferentes formas artísticas e 
culturais, a pensar, a ser crítico e respeitar o diferente e opiniões 
contrária a sua. 

• Tentar formar um cidadão crítico, com olhar diferente sobre a vida 
cotidiana e fatos importantes da sociedade. 

• Acho primordial, pois acredito que a arte está o tempo todo ao nosso 
redor mesmo quando não percebemos. E cabe a nós educadores 
demonstrarmos isso aos alunos. 

• 10Construção do conhecimento. 
• A arte e o ensino tem sido ao meu ver momentos em que os alunos tem 

a oportunidade de estar trabalhando, sua percepção de mundo 
contextualizando e refletindo suas ações e reações em relação ao ser. 

• A arte é um fator que contribui na formação humana. Procuro trabalhar 
dentro da perspectiva de promover um olhar mais atento do aluno em 
relação à sociedade onde vive e outras existentes ou que já existiram. O 
fazer artístico torna-se mais valorizada e plena de sentido dentro dessa 
ótica. 



• Fundamental, pois através da arte e com a mesma entendemos o 
desenvolvimento do ser humano. Ao se trabalhar ARTE tornamo-nos 
mais sensíveis. 

• Fundamental, visto que a arte faz parte do cotidiano do ser humano. 
• Entender a si mesmo e o mundo. 
• A disciplina da arte contribui para o desenvolvimento humano e possui 

conteúdos próprios. 
• A arte faz parte do dia a dia das pessoas em toda sua vida, somos 

bombardeados por imagens, a poluição sonora é a maior causa de 
stress, por isso é fundamental trabalharmos estas questões com nossos 
alunos. 

• Despertar o senso critico, a criatividade, a sensibilidade. Um olhar mais 
profundo e humano. 

• O ensino da arte é fundamental, para o ser humano, conhecer o seu 
meio de ontem e hoje. Suas mudanças, seus valores, suas expressões 
que ficaram gravadas por onde passaram. Esse estudo influi na 
formação do ser humano e sua relação com o próximo. 

• A arte alfabetiza oportunizando o aluno a compreender o mundo, outras 
culturas e seu eu particular. 

• O papel da arte na formação humana age como expressão de ideias, 
sensibilização, criação, autonomia, criatividade, conhecimento de si e de 
sua historia, elaboração do pensamento critico. 

• Formar um cidadão critico com conhecimento das varias artes, culturas. 
• A arte faz parte da natureza do homem, desde a pré-história o homem e 

faz arte, arte ensina o ser humano a pensar, a equilíbrio das emoções e 
a transmitir o que pensa. 

• Através da arte expressamos sentimentos e conceitos em linguagem 
universal contribuindo para a construção e formação do ser humano. 

• O conhecimento da arte abre perspectivas para que o aluno tenha 
compreensão do mundo, a arte ensina que é possível transformar a 
existência, mudar referencias, ser reflexível. 

• Responsabilidade, sensibilidade, honestidade. 
• Desenvolvimento da criatividade e senso critico. 
• A arte na educação, não é apenas exigir a criação e a recriação das 

constantes por aquilo que se faz, tornando-se o ser humano rumo a 
própria humanização. 

• Possibilitar e facilitar a leitura de mundo, assim se tornando um leitor de 
mundo mais crítico. 

• Pensar o ensino de arte é pensar na leitura e produção de uma 
linguagem que desconhece fronteiras que existe em todo o mundo 
quaisquer que sejam as etnias, os credos, as épocas e que como toda 
linguagem possui seus códigos próprios, em um sistema estruturado de 
signos. 

• A arte é sem duvida ponto culminante nesta formação pois revela a 
própria essência do ser humano em seus aspectos sociais, históricos e 
ideais. É determinante na composição do desejo humano da 
comunicação e no alto conhecimento. 



• A arte desenvolve várias percepções, desenvolve criatividade, 
habilidades, coordenação e outros, que ajudam tanto no ensino, como 
no desenvolvimento do ser humano de um modo geral. 

• Tem o papel de transformação, compartilhar a aprendizagem na escola 
com a vida em sociedade. Explorar possibilidades de linguagens fazer 
conexões. 

• A arte prepara as pessoas (alunos) para melhor interpretar o mundo em 
que vivemos, ajuda no processo de autoconfiança e autoexpressão. 
Através de ensino de arte as pessoas reconhecem e valorizam mais 
aspectos da nossa cultura. 

• Auxilia na formação e na construção de uma nova sociedade. 
• Consciência de sua existência no mundo. 
• Pleno desenvolvimento de suas potencialidades. 
• Ampliar a visão de mundo, fortalecer a identidade do indivíduo, propiciar 

momentos de expressão, integrar-se com outras áreas do 
conhecimento, perceber-se como sujeito ativo de sua própria historia.   

• Mostrar formas de ver o mundo e interpretar a vida. 
• A arte é de suma importância no que se refere à percepção do indivíduo: 

visual, cognitiva. Este indivíduo sendo melhor estimulado está preparado 
a ser um melhor cidadão.  

• Abre os caminhos para uma sociedade melhor.  Internet  
• A arte é ferramenta da sensibilização, da humanização, o ser humano 

que tem contato com a ela adquire o gosto pela estética, aprende a 
entender contextos e compreender mais o mundo, suas culturas, a 
diversidade. 

• Além de sensibilizar e formação do senso critico  
• É fundamental pois o processo de ensino/aprendizagem em arte engloba 

a subjetividade do pensamento, das idéias, da criatividade, da 
sensibilidade e da ousadia estimulando no sujeito ações reflexivas, 
transformadoras e libertadoras. 

• É o elo que nos conecta com a essência mística unindo subjetividade e 
objetividade. Permite o trânsito entre as duas realidades que são partes 
integrantes do uno (corpo-mente-espirito, intelecto e afeto, razão e 
emoção), possibilitando o sentir, o perceber, o compreender, o agir e o 
ressignificar, a nos mesmos, as nossas emoções e pensamentos e ao 
mundo. 

• A maioria das pessoas acha que Arte é para enfeitar, distrair, etc, mas a 
arte ultrapassa tudo isso, é conhecimento, reflexão, etc. 

• Através da arte o homem expressa seus ideais, anseios, dúvidas e 
questionamentos. Ela age no domínio da emoção estimula o sentir e o 
reagir do homem. A arte é um meio de comunicação, ela propicia ao 
homem ver-se, conhecer-se, comunicar-se consigo mesmo, tornando-o 
mais sensível. 


