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A FORMAÇÃO CONTINUADA DO
PROFESSOR DE ARTE NA PERSPECTIVA

DE UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Roberto Sanches Rabêllo

INTRODUÇÃO

Este texto foi produzido com o objetivo de refletir sobre a formação con-
tinuada do professor de arte na perspectiva da inclusão do aluno com deficiência
visual e sobre a necessidade de inserção desse aluno no mundo da arte, sem
desprezo aos aspectos sensoriais e sensíveis envolvidos em tal formação.

Entende-se por educação inclusiva o acesso igualitário aos bens educacio-
nais, na rede regular de ensino, para todas as pessoas, incluindo as que possuem
deficiência visual. Diante disso, cabe discutir uma proposta para o ensino de
arte que garanta tanto a socialização dos alunos, como a aprendizagem e o
desenvolvimento das suas potencialidades. Como os professores de arte atuam
nesse sentido? E como atender às suas próprias necessidades de formação conti-
nuada, considerando os novos paradigmas educacionais?

Para responder a essas questões buscou-se o apoio dos professores, desen-
volvendo uma pesquisa-ação,1 definida como uma metodologia voltada para a

1 Trata-se de uma pesquisa desenvolvida na FACED/UFBA, intitulada Ensino de arte e atendimento ao
aluno com deficiência visual na rede pública estadual de ensino, que tem o apoio do PIBIC, por meio da
orientanda Eliane de Sousa Nascimento. Foram realizadas duas etapas da pesquisa, envolvendo um
diagnóstico elaborado a partir de questionário aplicado com coordenadores de oito escolas em Salvador,
e a análise de entrevistas realizadas com oito professores de arte. A terceira etapa, a ser iniciada, visa o
retorno dos dados e a formação continuada do professor de arte.
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ação coletiva e intervenção concreta na realidade investigada. Isso significa pro-
mover, na etapa final da investigação, a interação entre os atores sociais impli-
cados na pesquisa e o compartilhamento das dificuldades e experiências, visan-
do o crescimento profissional.

A formação inicial do professor nos moldes atuais geralmente não consi-
dera as necessidades emergentes do sistema de ensino. Com a democratização
do ensino e com a proposta de inclusão de todos os alunos em classe regular, as
escolas estão atendendo uma grande diversidade de pessoas de classes sociais,
etnias e necessidades educacionais diferenciadas, embora os professores recla-
mem da ausência de conteúdos na formação inicial e continuada que dêem
conta dessas demandas.

O assunto do texto relevante, considerando, sobretudo, que o problema
central diz respeito à necessidade de uma formação continuada que possa favo-
recer a melhoria dos relacionamentos não apenas entre professores e alunos e
entre alunos videntes e alunos com deficiência visual, mas ao próprio relaciona-
mento do professor consigo mesmo.

No presente artigo, enfoca-se num primeiro momento as concepções de
ensino de arte no Brasil. Num segundo momento, aborda-se o paradigma da
inclusão, discutindo a questão da dificuldade na implementação de propostas.
Em seguida, são descritos alguns achados da pesquisa, analisando aspectos que
dificultam o trabalho do professor e o relacionamento no contexto escolar. A
partir dessas considerações é que proponho a questão da formação continuada
do professor de arte na perspectiva de uma educação inclusiva, alertando para a
necessidade de envolver conteúdos e práticas relacionadas com a diversidade
cultural e com os diferentes tipos de deficiência.

CONCEPÇÕES DE ENSINO DE ARTE

São muitas as concepções de ensino de arte presentes na
contemporaneidade, e estas, segundo Barbosa (2004) dependem da ênfase que
se dá às funções da arte na educação. Dentre as diversas concepções podemos
destacar três que podem ajudar na compreensão da realidade encontrada nas
escolas pesquisadas no município de Salvador: a de preparação para o trabalho,
a de auto-expressão criadora e a de arte como desenvolvimento da cognição.

No Brasil, a ideia de preparação para o trabalho surge ao final do século
XIX e enfatiza uma função apontada pela revolução industrial, relacionada com
a necessidade de desenvolver habilidades úteis para as diversas profissões e
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flexibilizar o indivíduo para ser capaz de desempenhar diferentes tarefas na cons-
trução civil e na produção industrial. A arte passa a ser entendida como desenho
geométrico, enfatizando não os objetivos artísticos, mas sim, os conceitos geo-
métricos e a perspectiva linear.

A ideia da arte na escola como autoexpressão criadora surge a partir da
década de 1920, em contraposição ao ensino tradicional, sendo influenciada
pelas concepções de Viktor Lowenfeld e Herbert Read. Conforme Barbosa (2004),
a arte é interpretada como algo emocional e não mental, como atividade con-
creta e não abstrata, como trabalho das mãos e não da cabeça. A ideia de que a
arte na educação tem a finalidade principal de permitir que a criança expresse
seus sentimentos, termina levando a ideia de que a arte não é ensinada, mas
expressada, como se os processos intelectuais e emocionais se mobilizassem au-
tomaticamente na produção artística.

O movimento de Arte-Educação como cognição se impõe no Brasil a
partir dos anos 1980 e enfatiza a necessidade de fazer arte, mas também de
ensinar a ver e refletir sobre arte. Este movimento luta pelo reconhecimento da
arte como disciplina que tem objeto e conteúdo próprios, relacionados com o
pensamento artístico e com a sensibilidade e consciência estética.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), “o movimento
Arte-Educação permitiu que se ampliassem as discussões sobre valorização e
o aprimoramento do professor, que reconhecia o seu isolamento dentro da
escola e a insuficiência de conhecimentos e competência na área.” (BRASIL,
1998, p. 30).

A tendência da arte como cognição toma corpo ao longo do tempo, so-
bretudo com a lei 9.394/96, que institui a obrigatoriedade do ensino de arte na
educação básica, sendo adotada inclusive nos PCNs – Arte, que reconhece o
significado de não somente aprender a produzir e apreciar arte, mas também
perceber sua realidade cotidiana mais vivamente, interagindo no contexto
sociocultural: “A arte solicita a visão, a escuta e os demais sentidos como portas
de entrada para uma compreensão mais significativa das questões sociais.” (BRA-
SIL, 1998, p. 20).

No início do século XXI ainda encontramos concepções de arte, como
veremos mais adiante, que não atendem às novas demandas advindas da demo-
cratização do ensino. Os professores continuam desvalorizados e reivindicando
novas competências, que permitam dar conta do trabalho com estudantes que
possuem deficiências de ordem física, sensorial, mental, e que por força da lei
9.394/96 passaram a frequentar o ensino regular em classe comum.
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Portanto, antes de falar a respeito da situação dos professores de arte que
pesquisamos em Salvador, vamos nos reportar a algumas questões a respeito do
paradigma da inclusão das pessoas com deficiência na escola regular e da difi-
culdade de implementação desse modelo nos dias atuais.

O PARADIGMA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A REALIDADE DA
INCLUSÃO

A Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência define deficiência
como uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou tran-
sitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da
vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social. Vemos,
portanto, que se trata de um limite e não de uma impossibilidade.

No Brasil, a Constituição Federal e a lei 9.394/96 garantem às pessoas
com deficiência o atendimento educacional “preferencialmente na rede regular
de ensino” (BRASIL, 1996). Antes da lei, a perspectiva era de “integração” do
aluno na escola desde que este pudesse se adaptar sem que houvesse mudança
da escola. No paradigma da inclusão é reconhecida a necessidade de uma polí-
tica educacional mais democrática, envolvendo a reformulação dos currículos,
das formas de avaliação e da formação dos professores. Portanto, a noção de
inclusão não é incompatível com a de integração, porém institui a inserção do
aluno com deficiência de forma mais radical; também não é incompatível com
um ensino especializado no aluno.

A proposta de inclusão advoga a colocação de todos os estudantes na
classe comum da escola próxima à sua residência, considerando a possibilidade
de serviços, de suportes, ou mesmo ambientes diferenciados, tais como sala de
recursos, classes especiais ou escolas especiais.

Ao discutir o significado da inclusão do aluno em classe regular Marchesi
e Martín (1995) referem-se a exposições desajustadas que colocam a integração
como um fim em si mesma, visando apenas que os alunos fiquem juntos em
uma mesma escola, enquanto outros autores insistem em que “o objetivo prin-
cipal de toda esta dinâmica não é a integração, mas, sim a educação dos alunos
com necessidades educacionais especiais” (MARCHESI; MARTÍN, 1995, p. 15).
Os autores dizem também que o sistema educacional como um todo é que deve
assumir a responsabilidade diante desse objetivo, e não apenas os professores
especialistas. O que vem acontecendo em nossas escolas é que muitas vezes o
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professor da classe regular delega ao professor especializado o atendimento edu-
cacional ao deficiente visual. Contudo, para que possamos atingir os objetivos
educacionais é importante não minimizar a importância dos fatores ambientais,
considerando a integração como objetivo menor.

O objetivo da inclusão é de socialização e educação efetiva de todos os
alunos. Em outras palavras significa extensão de oportunidades iguais para to-
dos, permitindo que todos possam fazer amizades, mudando o pensamento es-
tereotipado sobre as incapacidades, fortalecendo em todos as habilidades de
socialização; significa também auxiliar o aluno a dominar habilidades e conhe-
cimentos necessários para a vida futura, tanto dentro quanto fora da escola, o
que inclui o conhecimento em arte. A inclusão visa então oportunizar a apren-
dizagem social e o desempenho acadêmico bem-sucedido de todos os alunos.

Mas as evidências empíricas sustentam ou não a inclusão? Glat (1998)
afirma que o problema da inclusão é de natureza pragmática e operacional e
não teórica e ideológica. Sem uma mudança estrutural do sistema educacional
brasileiro a inclusão de alunos com deficiência nunca será concretizada. A inclu-
são total é uma utopia que tem seu valor simbólico, representando um investi-
mento afetivo em função de algo que almejamos: uma sociedade inclusiva. Mas,
argumenta a autora que, da mesma forma que o socialismo não deu certo, a
proposta de educação inclusiva pode não dar, pois os programas não foram bem
idealizados, precisamos investir na aplicação prática, em pesquisa e experimen-
tação de formas alternativas de adaptação e implementação, considerando os
diferentes contextos.

A PESQUISA EMPÍRICA E A REALIDADE DO PROFESSOR

Na pesquisa que realizamos nas escolas estaduais a partir de 2003, en-
contramos uma realidade caótica. O professor, na maioria das vezes não dispõe
sequer de uma sala ambiente, dotada de mesas para trabalhos coletivos, de pia
para lavar material e armários para guardá-los. Constatamos que diante das
condições materiais fica difícil falar em inclusão.

De fato, quando esbarramos na realidade de 40 alunos em sala de aula
pequena, planejamento individualizado para cada aluno, por exemplo, pode
parecer algo estapafúrdio. Neste caso, o atendimento individualizado para a
criança com deficiência significa perda de controle e desgaste no trabalho do
professor, por mais competente que ele seja.
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As condições humanas se deterioram mais ainda quando pensamos no
apoio técnico dado ao professor. O Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente
Visual carece de profissionais em número suficiente para o atendimento aos
alunos e professores das escolas da rede. Constatamos nesse particular, que a
maioria dos professores não se relacionam com o professor da sala de recursos
que dão apoio ao aluno com deficiência visual.

A ausência de relacionamento não se justifica, considerando-se que o pro-
fessor de arte não tem maiores informações a respeito da deficiência visual e os
professores especialistas, que detêm esta informação, não dominam o campo da
arte e os processos de sensibilização que poderiam ajudar na melhoria dos rela-
cionamentos.

Sabemos que a maneira como o professor dinamiza a relação entre alunos
em sala de aula passa por um trabalho de quebra de barreiras atitudinais, que
envolve a consciência/vivência de princípios, tão divulgados em documentos
internacionais (Salamaca/Guatemala), como os de igualdade de oportunidades,
de respeito à diversidade, de solidariedade e acolhimento, de cooperativismo,
de pedagogia centrada na criança, de individualização do ensino, de parceria:
pais e comunidade, de educação como direito de todos.

A situação de ensino cooperativa propicia uma interação construtiva quan-
do o aluno se preocupa com o outro. Essa preocupação com o outro leva o aluno
que enxerga não apenas a desenvolver aspectos de solidariedade, mas também
desenvolve os aspectos cognitivos, quando permite que o aluno busque estraté-
gias para ajudar o colega com deficiência.

Cabe ao professor propiciar situações de ensino que permitam a interação
entre deficientes visuais e videntes, o que contribui para a entrada do deficiente
visual nas experiências normais de vida. Mas o fato é que habilidades artísticas,
de recreação e de lazer não estão sendo desenvolvidas nas escolas. E esse pedaço
que fica faltando é fundamental para a inserção social do deficiente visual fora
da escola. Caso contrário, continuarão invisíveis ou realizando apenas o trajeto
de casa para a escola e daí para as instituições especializadas ou associações de
cegos.

Entendemos que as pessoas cegas necessitam de um cuidado maior para o
desenvolvimento de habilidades básicas na área social e de comunicação, que
normalmente são dadas em instituições especializadas. Nas escolas comuns que
pesquisamos, percebemos que o ensino de arte voltado para o esquema de atelier
muitas vezes não dinamiza a relação entre os alunos e que o ensino cooperativo
exige materiais grandes e inacessíveis ao professor da escola pública.



353

Ademais, o aluno cego tem menores oportunidades de contato com as
chamadas artes visuais que os alunos que enxergam. Apesar da obrigatoriedade
da arte e da matricula do aluno em classe regular, a vivência artística de pessoas
cegas congênitas geralmente acontecem em instituições especializadas, limi-
tando-se geralmente à modalidade musical.

O professor de arte quando desconhece o potencial das pessoas cegas não
conseguem separar a produção (fazer artístico) da leitura (apreciação) e muito
menos os limites e potencialidades para cada uma dessas formas de conheci-
mento em arte. Os conteúdos de desenho geométrico ou de história da arte
predominam, mostrando o apego a concepções que trazem em seu bojo a preo-
cupação com a preparação para o trabalho ou a ênfase cognitivista, em detri-
mento aos aspectos sensoriais e sensíveis.

Por outro lado, não podemos esquecer que a dimensão estética do ho-
mem radica-se prioritariamente no intelecto e a cegueira não é um entrave
intransponível. De fato, não é apenas com a mão que desenhamos, mas com a
inteligência. Sabemos de uma pessoa tetraplégica que desenha divinamente bem
no computador, pois embora tenha estourado a medula, conseguiu conservar a
habilidade de desenhar adquirida antes do acidente, utilizando os resquícios de
movimento para elaborações artísticas com o mouse adaptado.

O cego é um ser humano que possui a audição, que permite o desenvol-
vimento da linguagem oral, recurso básico para a comunicação e desenvolvi-
mento do pensamento e fundamental para o aprendizado de qualquer discipli-
na; possui o tato mais desenvolvido que os outros animais, que somada com a
capacidade de raciocínio e com a dimensão simbólica permite o acesso à lingua-
gem escrita. Isso tudo sem falar na dimensão lúdica e estética, na capacidade de
criar e apreciar por meio da audição, do tato e do polegar opositor que também
o define como humano.

Portanto, a pessoa cega tem condições de ser atendida conforme os novos
paradigmas do ensino de arte. Contudo, o perigo desses paradigmas está no
reforço ao cognitivismo característico de nossas escolas. Escolas do ensino mé-
dio, quando incluem a arte no currículo, contemplam apenas uma hora sema-
nal. Com essa carga horária e diante da carência material o professor se restrin-
ge aos conteúdos de história da arte, que por si só não garante a construção do
conhecimento em arte.
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CONCLUSÃO

Os novos paradigmas educacionais apontam para uma formação conti-
nuada de professores que atendam aos requisitos de uma educação estética tan-
to para os alunos como para os seus professores.

Como vimos, as concepções do ensino de arte cognitivistas trazem o peri-
go do desleixo em relação a uma educação da sensibilidade. No caso da pessoa
com deficiência visual, não se trabalha adequadamente a sensibilidade do indi-
víduo que, bem o sabemos, vai além da preocupação com os aspectos sensoriais,
sem dúvida fundamentais para um fazer artístico e para a percepção da forma.
A sensibilidade se manifesta no corpo por meio dos sentidos e os sentidos que
uma pessoa cega dispõe leva-a a perceber as modificações do meio externo ou
interno e reagir a elas de alguma maneira. Mas a faculdade de sentir não se
limita aos sentidos, pois todo ser humano possui emoções, sentimentos, que
podem ser expressos e que revelam formas de sentir, formas de experimentar
sentimentos de humanidade.

As pessoas cegas têm a possibilidade de ser sensível aos elementos das
diversas formas artísticas, e estes elementos são capazes de despertar emoções as
mais inusitadas. Trabalhar a sensibilidade do sujeito significa, portanto, cuidar
da afetividade, com o seu desejo, com a sua vontade, com os seus diversos canais
perceptivos, com a sua vitalidade, com a sua alma. Não se trata, portanto, do
sensorial, do cérebro ou das sensações apenas, trata-se de pessoas inteiras, que
têm a faculdade amar e de ser amado, de sentir paixão, de ter afeição, ternura,
amizade, carinho, simpatia, prazer.

A arte nas suas diversas modalidades tem o poder de tornar o indivíduo
cada vez mais sensível, e dessa forma, o mundo torna-se mais enriquecido, pois
pode ser apreendido de forma qualitativamente mais interessante e pode ser
enriquecido com a qualidade humana de um sujeito transformado. Educar é
isso, sensibilizar a pessoa, tornando-a mais humana. O que colocamos para uma
pessoa cega pode ser estendido para a educação de qualquer pessoa. A diferen-
ça, é que uma criança cega, por exemplo, não tem a mesma facilidade de explo-
ração dos canais sensoriais que a criança vidente. Se a mãe ou a figura de apego
não estimular adequadamente, a criança decerto não vai engatinhar, nem correr
atrás dos brinquedos.

As proposições do ensino de arte deveriam também aproximar os alunos
das realizações culturais da sua comunidade, partindo daí para a compreensão
de outras culturas. A aproximação primeira é com a forma de sentir de sua
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própria comunidade, que no caso da Bahia, tem um componente afro-descen-
dente acentuado.

No aspecto da formação continuada, constatamos a carência de contato
dos professores com investigações sobre experiências de inclusão bem sucedidas
em escolas públicas e privadas no Brasil, que possam oferecer uma referência,
sobretudo em relação ao que fazer para que a inclusão ocorra em moldes
satisfatórios.

Percebemos também a precariedade na orientação dada pelo professor de
arte à educação do deficiente visual, e a ausência de uma forma continuada que
ofereça ao próprio professor a vivência, a reflexão e a troca de experiências esté-
ticas.
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